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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 comoo grao de 
cumprimento tanto do plan de acción 2019 como 
do contrato plurianual de xestión. 

Introdución





A política dixital da Xunta de Galicia

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 
dixital 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. 

Durante 2019 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
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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 servi-
zos flexible e o principio de responsabilización 
pola xestión.

2. Optimizar o rendemento da entidade, demos-
trando 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 tec-
nolóxico, para corresponsabilizar e aliñar esfor-
zos de todo o Goberno e a administración da 
comunidade autónoma. 

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-

dos por cada unha das partes para a consecución dos obxec-
tivos fixados.

A través do contrato de xestión regúlase a actividade da 
Amtega establecendo as diferentes actividades para o cum-
primento da súa misión, o enfoque para a realización destas, 
e asignando os recursos económicos e humanos necesarios 
para acometelas.

Misión

A misión da Axencia é servir de instrumento estratéxico e execu-
tivo para impulsar a modernización da Administración pública 
e contribuír ao desenvolvemento social e económico de Gali-
cia. 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 tecno-
lóxico, 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 trans-
formación 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 axei-
tados para que a sociedade dixital que se está a construír sexa 
inclusiva, solidaria e sostible.

Obxectivos

A Axencia articula o seu modelo de actuación ao redor da conse-
cución de 7 obxectivos estratéxicos aliñados coa Axenda Dixital 
de Galicia:

� Impulsar a cohesión dixital da Administración
 Coa finalidade de acadar o desenvolvemento pleno dos siste-

mas 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 administracións. 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 pro-
ceso de transformación da administración, adaptados ás par-
ticularidades 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 capacita-
ción 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 promo-
vendo 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, com-

petitividade e xeración de emprego no ecosistema dixital que 
contribúan a posicionar o sector tecnolóxico como un dos sec-
tores de referencia de Galicia e promover o despregamento de 
redes de telecomunicacións ultrarrápidas ao servizo do desen-
volvemento dixital da comunidade.

� Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos públi-
cos dixitais

 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 dixi-
tais, proporcionando unha arquitectura que permita dotar á 
organización do rendemento, dispoñibilidade, seguridade, 

flexibilidade e escalabilidade que requiran os sistemas en fun-
ción da súa criticidade, así como dotándoos dos procesos de 
monitorización que permitan dar resposta áxil na identifica-
ción 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 adminis-
tración áxil, de confianza e segura que simplifique as estrutu-
ras organizativas e que permita manter políticas eficaces que 
deriven nunha redución de custos e nunha optimización de 
esforzos.
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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 refe-
rente ás TIC, e á súa aplicación para a modernización, a 
innovación e desenvolvemento tecnolóxico de Galicia.

� Elaboración, desenvolvemento e execución da estratexia 
tecnolóxica global do sector público autonómico de Gali-
cia.

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

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

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

� 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 Gali-
cia, e coordinación coas distintas consellerías e organismos 
para o desenvolvemento das actuacións nesta materia no 
ámbito das súas competencias, garantindo os dereitos 

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 socie-
dade da información e das telecomunicacións.

� Impulso, xestión e coordinación da Administración elec-
trónica como elemento indispensable para a moderniza-
ción da Administración pública.

� Definición, consolidación e homoxeneización da infraes-
trutura TIC e os servizos de telecomunicacións do sector 
público autonómico.

� Dirección, xestión e modernización da infraestrutura TIC 
da Xunta de Galicia.

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

� Fomento da innovación no ámbito das TIC en colabora-
ción cos organismos e institucións competentes na mate-
ria.

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

� E todas as demais que se deriven dos fins que ten atribuí-
dos e aquelas que lle sexan asignadas legal ou regulamen-
tariamente.
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Órganos de goberno 

A estrutura funcional da Amtega componse de catro áreas 
encargadas da planificación, dirección e execución das com-

petencias 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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DIRECCIÓN
María del Mar Pereira Álvarez

XERENCIA
José Luis Somoza Digón

DTO. PERSOAL

DTO. CONTRATACIÓN
Sonia Mª Golmar Varela

DTO. XURÍDICO
Ana Mª Arias Graña

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS E 
TELECOMUNICACIÓNS

Adrián Lence Paza

DTO. TELECOMUNICACIÓNS
Hilda Souto Martínez

DTO. MODERNIZACIÓN DA
ADMIN. DE XUSTIZA

DTO. DESENVOLVEMENTO
Ramiro Vázquez López

XERENTES DE PROXECTO

• MATI
 Pablo Ferreiro Fernández

• MR
 Javier Franco Tubío

• MAR
 Manuel Barcón Goas

• EDUCACIÓN
 Pedro Barreiro Abal

• POLÍTICA SOCIAL
 Martín Amado Castro

• EMPREGO
 Alejandro Casas Vázquez

DTO. ADMIN. ELECTRÓNICA
Isabel Pillado Quintáns

DTO. IMPLANTACIÓN E
XESTIÓN DO CAMBIO

José Andrés Freire Dapena

DTO. PROVINCIAL DA CORUÑA
Luis Temes Rodríguez

DTO. PROVINCIAL DE LUGO
Jesús Arias Fernández

DTO. PROVINCIAL DE OURENSE
Pablo Valdés Álvarez

DTO. PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA

Rosa Mª Fernández Fernández

DTO. SISTEMAS
José Luis Barreiro Cebey

DTO. SEGURIDADE E 
CALIDADE

Gustavo Herva Iglesias

DTO. SOCIEDADE DA 
INFORMACIÓN

Fernando Gil Vázquez

DTO. INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
Eladio Otero García

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. ORZAMENTARIO
Marta Villanueva 

Rodríguez

DTO. RELACIÓNS 
INSTITUCIONAIS

Jesús Castro Barreiro

ASESORÍA XURÍDICA

Estrutura organizativa da Axencia: 



Principais logros 2019

Neste exercicio avanzouse na consolidación duns 
servizos públicos dixitais: aprobouse a  Lei de 
administración dixital de Galicia, completouse a 
instalación de 40 salas de vistas dixitais, estendeuse a 
Historia Social Única Electrónica á práctica totalidade 
dos concellos galegos e a educación integramente 
dixital é unha realidade para máis de 27.000 alumnos 
de 346 centros educativos. No ámbito dos sectores 
primarios dixitalizáronse 15 lonxas e  validouse a 
plataforma para as inspeccións intelixentes do agro. En 
2019 Galicia situouse entre as comunidades á cabeza do 
impulso do 5G, con 17 pilotos en marcha, continuouse 
coa extensión da fibra e lanzouse unha nova medida 
para mellorar a cobertura móbil no rural galego.  
Ademais, iniciouse a elaboración da Estratexia galega 
de Intelixencia Artificial e da Estratexia Dixital 2030 cun 
proceso participativo no que se contou coa achega de 
máis de 200 axentes sociais e 22 expertos académicos.
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No presente apartado expóñense os principais resultados aca-
dados en cada un dos ámbitos de actuación da Amtega xunto 
cos principais aforros económicos conseguidos. 

Durante o presente exercicio avanzouse na consolidación 
dunha Administración, coa aprobación da  Lei de Adminis-
tración Dixital de Galicia- A través do Plan Senda 2020 para a 
dixitalización da Xustiza avanzouse na implantación do Expe-
diente Xudicial Electrónico (EXE) coa instalación de 40 salas 
de vistas dixitais, as descargas de vistas online a través da sede 
electrónica xudicial.

Ampliouse o alcance do Proxecto Abalar, que xa beneficia 
máis de 100.000 alumnos, e que supuxo a implantación dun 
ensino completamente dixital para máis de 27.000 alumnos de 
346 centros. 

Avanzouse na  extensión da Historia Social Única Electrónica, 
que chega xa a 308 concellos e é empregada por máis de 700 
profesionais. En 2019 avanzouse que a HSUE chegará ao móbil 
a través da aplicación Asiste. 

A aplicación da tecnoloxía aos sectores primarios permite xa a 
15 lonxas cunha xestión dixital e nas que a poxa online é unha 
realidade e ter desenvolto unha plataforma tecnolóxica para o 
sector agrogandeiro que sitúa a Galicia como unha rexión pio-
neira na adecuación á nova normativa europea para o segui-
mento das axudas  da PAC e que permitirá ofrecer servizos 
dixitais aos agricultores.

As medidas do Plan eMobility facilitaron que o transporte á 
demanda sexa unha realidade. Os usuarios poden solicitalo 
través dun portal con información actualizada dos servizos 
entre localidades das máis de 1.400 liñas de autobús que inte-
gran a oferta de transporte público por estrada e está en mar-
cha o pago por móbil.

O Plan SmarTurismo está a incrementar a oferta de ferramen-
tas avanzadas ao sector para a xestión do turismo, a iniciativa 
SmartCamiño para competir nun mundo global e atender as 
novas demandas dun peregrino da era dixital.
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Continuouse avanzando na creación da Memoria Dixital de 
Galicia coa  posta en marcha da plataforma e da aplicación 
Galicia Nomeada, para favorecer a recuperación e conserva-
ción dos topónimos  e microtopónimos de Galicia. É unha das 
múltiples liñas da Memoria Dixital, que xa facilita o acceso a 
máis de 300.000 obxectos dixitalizados a través do portal Gali-
ciana.

Avanzouse en todo o territorio galego na consolidación do 
modelo de inclusión dixital cos aliados dixitais do Plan de 
inclusión dixital de Galicia 2020, o que permitiu, só no último 
ano, un incremento de 15 puntos no uso da rede entre os 
galegos de 55 a 64 anos. 

No 2019 o  Plan de banda larga 2020 avanzou no desprega-
mento de redes de máis de 100Mbps en entidades singulares 
de poboación e lanzouse unha nova iniciativa para mellorar a 
cobertura móbil no rural.

Ademais,  o  Plan Galicia 5G posibilitou que se estean a desen-
volver na Comunidade 17 pilotos con esta tecnoloxía, e que xa 
se celebrara a primeira edición do Curso de Especialista Uni-
versitario en 5G. 

O Plan de promoción do talento dixital de Galicia2020, DigiTa-
lent, ofreceu no curso 2019/2020 un total 37 iniciativas orien-
tadas a todo rango de idades para impulsar o talento tecno-
lóxico da rexión.

2019 foi o ano no que se iniciou a elaboración da Extratexia 
Dixital de Galicia 2030, a folla de ruta para abordar os retos 
derivados da transformación dixital e contribuír a un desen-
volvemento sostible da Comunidade tanto a nivel económico, 
como social e medioambiental. Neste proceso contouse coa 
achega de máis de 200 axentes sociais e 22 expertos acadé-
micos. 

Ademais, licitouse Centro GaiásTech, un espazo de demostra-
ción e experimentación en tecnoloxías disruptivas, que ofre-
cerá, a partir de 2020, ao ecosistema dixital galego unha ampla 
carteira de servizos para facilitar o seu posicionamento nas 
tendencias tecnolóxicas da vindeira década. GaiásTech será, 
tamén, o centro desde o que se coordinará a Rede de nodos 
de especialización tecnolóxica de Galicia.
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Modernización das  
Administracións Públicas

Impulso da Administración electrónica na 
Administración pública

Durante o 2019 continuou a execución do “Plan de adminis-
tración e goberno dixitais. Horizonte 2020”. Ademais da evo-
lución 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 xurí-
dico do sector público e a Lei 4/2019, do 17 de xullo, de 
administración dixital de Galicia. Este incremento quedará 
reflectido nos indicadores que figuran nesta memoria e 
que se resumen a continuación:

• Superáronse as 650.000 entradas a través da sede 
electrónica da Xunta de Galicia, o que supón un incre-
mento dun 38% respecto as 328.509 entradas do ano 
2018. 

• A fin de 2019, 194.787 cidadáns eran usuarios do 
sistema de identificación e sinatura Chave365. E ao 
longo do ano o 16% das presentacións en sede elec-
trónicas utilizaron este sistema de identificación e sina-
tura. 

• Puxéronse a disposición máis de 570.000 notificacións 
na plataforma de notificacións electrónica https://noti-
fica.gal fronte as 328.509 do ano 2018, o que supón o 
74% de incremento.  

• O nodo de intermediación PasaXe! dispón de 75 ser-
vizos de intermediación intermediación e rexistrou no 
ano 2019 máis de 8 millóns de consultas, fundamen-
talmente desde a propia administración autonómica, 

Principais actuacións

pero tamén dende as entidades locais galegas e dende 
outras administracións do estado.     

• Na plataforma de sinatura dixital corporativa asináronse 
electronicamente máis de 3,9 millóns de documentos. 
E no arquivo electrónico administrativo están reco-
llidos xa máis de 11 millóns de documentos. No 2019 
creáronse no arquivo 97.933 expedientes electrónicos 
de 110 procedementos distintos. 

Contribuíron ao incremento destes indicadores o desenvolve-
mento continuo dos protocolos de habilitación de procede-
mentos administrativos, as actividades de evolución dos sis-
temas troncais da administración electrónica, de integración 
dos sistemas especializados de tramitación administrativa, e o 
desenvolvemento de accións de difusión e formación levadas 
a cabo durante o ano 2019.

� Avanzouse na extensión da dixitalización nas oficinas de 
rexistro coa implantación en 40 oficinas adicionais reparti-
das por toda a xeografía galega.

� Púxose en marcha na totalidade dos departamentos da 
Xunta de Galicia o Sistema Integrado de Atención á Cida-
danía (SIACI) a xestión e tramitación electrónica integral 
de procedementos transversais de atención á cidadanía 
, recollendo nun único punto a xestión relativa a todas 
aquelas queixas ou suxestións, así como ás solicitudes de 
información xeral e particular e o acceso a información 
pública, que a cidadanía desexe presentar por distintas 
canles ante a Xunta de Galicia. Recolle:

� Continúa a colaboración coa Escola Galega de Adminis-
tración Pública para o desenvolvemento de actuacións 
formativas no eido dos sistemas de información e, en 
especial, no eido da capacitación dixital en ofimática, da 
seguridade e da administración electrónica. O conxunto 
das actividades formativas supuxeron un total de 3.960 
horas de formación.
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No relativo aos procesos vinculados á xestión de recursos 
humanos, cómpre destacar que:

� A posta en marcha do proceso de acreditación dixital 
do persoal docente, en concreto dos equipos direc-
tivos, dos centros educativos, levado a cabo xunto coa 
Consellería de Educación, Universidad e Formación Profe-
sional. Con esta incorporación son 22.240 os empregados 
públicos con acreditación dixital.

� Os procesos para o acompañamento á convocato-
ria do réxime extraordinario de acceso ao grao I do 
sistema de carreira profesional de persoal funciona-
rio de carreira e laboral da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

� A renovación e mellora do sistema de Xestión de soli-
citude de cita para o recoñecemento médico.

� Inicio do proceso de adaptación na xestión electró-
nica das Listas de contratación ao Decreto 60/2019 que 
modifica o Decreto 37/2006 polo que se regula o nomea-
mento de persoal interino para o desempeño con carácter 
transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contra-
tación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. En 
especial o proceso de construcción do novos sistema de 
citacións e elección de prazas.  

Cooperación con outras administracións

Na liña de cooperación continuada con outras administra-
cións, cómpre destacar os seguintes aspectos:

� No prestación de servizos ás entidades locais galegas 
cómpre destacar a extensión da implantación do sistema 
de licitación electrónica SILEX tanto en número de con-
cellos usuarios, como dos procedementos que se poden 
tramitar, acadando un total de 68 concellos usuarios da 
plataforma, publicando un total de 211 expedientes.

Empresa e consumo

No eido dos servizos dixitais dirixidos ao comercio, empresa 
e industria, así como ao ámbito do consumidor, destacan os 
seguintes aspectos:

� Púxose en marcha en 2019 no Instituto Galego do Con-
sumo e da Competencia (IGCC), o Sistema de xestión do 
proceso de mediación e arbitraxe de reclamacións de 
consumo (MARCO). Este sistema facilita 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 reclamacións e denuncias de 
consumo. Sobre este sistema irán incorporándose progre-
sivamente novas áreas de traballo para a dixitalización do 
Instituto Galego de Consumo e Competencia.

� Renovación funcional e tecnolóxica da oficina virtual de 
industria, así como mellora do sistema de rexistro unifi-
cado empresarial, facendo especial fincapé en aspectos de 
accesibilidade, acceso á información, tramitación electró-
nica integral.

A presenza da Administración, cultura e turismo na 
rede. 

No 2019 avanzouse na posta a disposición da cidadanía dos 
seguintes servizos: 

� No ámbito do catálogo colectivo da rede de bibliotecas 
públicas de Galicia, destacou a finalización unha nova fase 
de integración de bibliotecas e axencias de lectura no 
sistema de xestión bibliotecaria baseado na plataforma 
KOHAILS, co que se acadaron as 232 bibliotecas municipais 
e especializadas integradas. No ámbito da rede de biblio-
tecas escolares acadáronse as 10 bibliotecas usuarias do 
sistema KOHA. 

� No relativo á difusión da lingua, destaca en 2019 a utiliza-
ción da plataforma de teleformación posta á disposición á 
cidadanía, https://formacion-lingua.xunta.gal/, que incor-
porou un novo curso de capacitación na lingua galega, o 
CELGA 3, completando a oferta neste eido iniciada en anos 
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pasados cos cursos CELGA 1 e CELGA 4. Destes cursos en 
liña celebráronse en 2019 un total de 11 edicións das que 
se beneficiaron 544 alumnos. 

� No relativo a xestión do patrimonio, segundo o mandato 
establecido na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio 
cultural de Galicia, destacan:

• A posta en marcha de diversas iniciativas para o incre-
mento dos obxectos dixitalizados en GALICIANA, patri-
monio dixital de Galicia: Convocatoria da axudas para 
a dixitalización de patrimonio e a súa difusión e pre-
servación a través de Galiciana-Patrimonio Dixital, na 
que resultaron como beneficiarios 20 proxectos de dixi-
talización de diversas institucións galegas (institucións, 
concellos, fundacións, asociacións sen ánimo de lucro).

• Finalizouse e púxose á disposición da ciudadanía o 
sistema colaborativo para a recolleita e difusión 
de toponomia e microtoponimia GaliciaNomeada, 
(https://galicianomeada.xunta.gal), acompañado do 
portal de Toponimia de Galicia.

• Iniciouse a construcción do sistema de xestión de 
patrimonio cultural, que recolle a xestión dos ins-
trumentos establecidos na Lei 5/2016, do 4 de maio, de 
patrimonio cultural de Galicia, referida aos inventarios e 
catalogos de patrimonio, considerando tanto a com-

ponente informacional como xeoespacial de ubicación 
do patrimonio, así como os procesos de tramitación 
vinculados a xestión e conservación do patrimonio.

Tanto o proxecto de toponimia como o do sistema de Xes-
tión de patrimonio cultural son actividades desenvolvidas no 
proxecto GEOARPAD_1_E, financiado polo programa de coo-
peración INTERREG V (POCTEP) de Galicia (código de proxecto 
0358_GEOARPAD_1_E)

Modernización da Administración de Xustiza

As actuacións incluídas neste programa corresponden na ac-
tualidade ao desenvolvemento do II Plan tecnolóxico da Ad-
ministración de xustiza en Galicia: Senda2020, aprobado no 
Consello da Xunta de Galicia o 6 de agosto de 2015. 

� Continúa a tendencia de incremento do uso de medios 
electrónicos no funcionamento interno da Administra-
ción e na relación cos profesionais e cidadáns. Este incre-
mento quedará reflectido nos indicadores que figuran 
nesta memoria e que se resumen a continuación:

• Impulsouse o uso da sinatura dixital. En 2019 asináronse 
1.771.645 documentos electrónicos dende os 168 órga-
nos en  situación de utilización da sinatura dixital inte-
grando o proceso co sistema de xestión procesual. 
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Igualmente abordouse a implantación nas fiscalías da 
provincias de Ourense e na Fiscalía Superior de Gali-
cia (que se suman as fiscalías das provincias de Lugo e 
Pontevedra, xa integradas no ano anterior).

• O sistema de comunicacións electrónicas LEXNET 
acadou máis de 7,6 millóns de comunicacións, conti-
nuando a incorporación de novas institucións ou orga-
nismos vinculados aos colectivos previstos na norma-
tiva vixente. 

• Na sede electrónica da administración de xustiza en 
Galicia, https://sede.xustiza.gal, fixéronse 1.542 pre-
sentacións o que supón un incremento do 168% con 
respecto ao 2018, en 43 dos 45 partidos xudiciais. 

� Contribuíron ao incremento destes indicadores o desen-
volvemento de máis de 230 sesións de formación, capa-
citación ou acompañamento á posta en marcha destas 
iniciativas,

� No proceso de mellora contínua dos medios para a xes-
tión dixital, puxéronse en marcha 30 salas de vistas 
en modalidade dixital, o que supón un total de 40 na 
comunidade autónoma. 

O proceso de implantación continuada das tecnoloxías da 
información na Administración de Xustiza en Galicia estivo 
acompañado pola prestación de servizos do centro de aten-
ción ao usuario, que atendeu máis 65.000 contactos, e do pro-
ceso de realización de actividades formativas que conlevaron 
máis de 230 sesións de capacitación ou acompañamento para 
a posta en marcha destes procesos. 

Xestión do posto de traballo e atención aos usuarios

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 296 equipos de posto 
de traballo. E a renovación e integración no modelo de xes-
tión corporativa de impresión en catro novas áreas (edificios 
administrativos da Xunta de Galicia na contorna de Santiago 
de Compostela -fases III e IV, edificios administrativos da enti-
dade pública empresarial Augas de Galicia, e rede de oficinas 
de emprego da Xunta de Galicia - fase I) o que supuxo a mobi-
lización de 294 equipos de impresión.

O Centro de Atención ás persoas Usuarias da Administración 
pública recolleu no seu conxunto (CAU central e CAU perifé-
rico) no ano 2019 máis de 176.000 contactos. No relativo á 
novas canles de atención, destacan:

� A posta en marcha de AxudoT, portal integrado na intranet 
Axudot, nova canle de comunicación co Centro de Aten-
ción ás persoas usuarias en modalidade de autoservizo 
dun xeito moito máis rápido e sinxelo.

� A posta en marcha dun novo asistente en liña para uso da 
cidadanía, o “Asistente a empresas participantes en proce-
sos de contratación electrónica “, enfocado a resolver ás 
empresas dúbidas técnicas e de carácter informático no 
uso da plataforma de licitación electrónica, integrado na 
canle “Asistente en liña de administración electrónica”,  
(https://www.xunta.gal/eservizos/soporte-tecnico/asis-
tente-en-lina).
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Áreas tecnolóxicas  
sectoriais:

O ano 2019 foi o ano de consolidación dos proxectos de trans-
formación e modernización tecnolóxica dos distintos ámbitos 
sectoriais. Esta consolidación, xunto co desenvolvemento de 
novos sistemas que dan soporte ao funcionamento da Admi-
nistración nestes ámbitos e a relación telemática desta cos 
cidadáns e os sectores produtivos, e o mantemento e evolu-
ción dos sistemas de información existentes concentraron a 
actividade principal da área.

Cabe destacar os seguintes proxectos debido á súa relevancia:

Introdución das tecnoloxías dixitais no contorno 
educativo

Especialmente relevante neste 2019, no marco do Proxecto 
ABALAR, foi a evolución da educación dixital. No 2019 alcan-
zouse a cifra de 27.000 alumnos e alumnas en 347 centros 
educativos. Este crecemento foi posible grazas a unha de-
cidida aposta polo impulso do proxecto a través das seguintes 
actuacións:

� Mellorar a conectividade dos centros, pasando a aca-
dar unha velocidade media de 315,83 Mbps.

� Incorporación de novos contidos ao proxecto. Durante 
o 2019 incorporáronse un maior número de recursos edu-
cativos, tanto dos provedores integrados na plataforma 
(novos contados de aualaPlaneta, e maior variedade de 
contidos de Smart de Netex), como da colaboración entre 
o profesorado galego e o ecosistema dixital a través da 
iniciativa DIXIT (coa posta á disposición da comunidade 
educativa dos primeiros contados innovadores).

� Mellora na atención aos centros, que supuxo que ao 
longo do 2019 se atenderán 97.407 indicendias, cun nivel 
de chamadas atendidas superior ao 95%, a través das uni-
dades de atención e soporte, en particular do soporte Pre-
mium a alumnos e familias, que presta acompañamento e 
resolución de incidencias aos usuarios da educación dixi-
tal onde se atopen en calquera momento, incluídos os 69 
puntos físicos de atención espallados polo territorio. 

No esforzo por mellorar a canle de comunicación con familias 
e alumnado, evolucionouse o portal espazoAbalar (espazo-
Familias) e a aplicación móbil abalarMóbil, que actualmente 
conta cun total de 194.000 usuarios, e que neste ano incor-
porou novas facilidades de comunicación entre familias, 
docentes e centros.
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Modernización dos servizos sociais

No ámbito dos servizos sociais destacan as actuacións de 
desenvolvemento do Plan Trabe de modernización tecno-
lóxica dos servizos sociais de Galicia. Executáronse varias 
actuacións estratéxicas tidas en conta no plan:

Avanzouse na consolidación do sistema de Historia Social 
Única Electrónica - HSUE, do que se benefician máis de 
600 profesionais de 305 concellos e da Administración 
autonómica, e que xa contén preto de 670.000 historias 
sociais. Entre as moitas melloras e novas funcionalidades inte-
gradas na plataforma destacan: a integración de profesionais 
de servizos sociais comunitarios de concellos; o modelo de 
integración con concellos con sistema de información propio 
(principalmente as ciudades); a incorporación ao sistema a 
información do ámbito de protección de menores; a incorpo-
ración da posibilidade de solicitude de prestacións dende a 
plataforma a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia; 
novas funcionalidades específicas para a xestión do tramo 
de inserción da RISGA de xeito coordinado co sistema de 
Emprego; a versión inicial do módulo de xestión da Atención 
Temperá, … 

Outra das actuacións estratéxicas tidas en conta no Plan Trabe 
é o desenvolvemento dun sistema de información para a xes-
tión integral de centros da área de política social. Tras a posta 
en marcha inicial do sistema, en 2019 iniciouse a segunda 
fase de proxecto, focalizada na consolidación do sistema en 
residencias públicas de maiores e discapacitados, e na súa 
extensión a novas tipoloxías de centros. Así, reforzáronse as 
actuacións de implantación, cun grao de aproveitamento sig-
nificativo, sendo a situación actual dun emprego crecente do 
sistema. Iniciouse a análise e deseño das adaptacións nece-
sarias para a súa implantación na rede de centros de día e 
residenciais do Consorcio galego de servizos de igualdade e 
benestar, comezándose a pilotaxe do sistema nesta tipoloxía 
de centros. Iniciouse a análise e deseño das adaptacións nece-
sarias para a súa implantación na rede de centros de protec-
ción de menores. Comezouse o deseño de solucións en mobi-
lidade, actuación que se albisca clave para acadar un sistema 
de información a medida completamente adaptado ás nece-
sidades de xestión e de atención asistencial das residencias de 

maiores e de discapacidade, contribuíndo a situar á rede de 
residencias socio-sanitarias públicas de Galicia entre as máis 
avanzadas de todo o territorio nacional no que a sistemas de 
información e emprego de tecnoloxía se refire.

Programa Primare de Modernización do sector 
primario a través das TIC

No ano 2019 continuouse co desenvolvemento das iniciativas 
do programa Primare - co obxecto do desenvolvemento do 
sector primario a través do uso das TIC coa implantación de 
iniciativas relevantes e innovadoras con impacto no sector. 
En concreto traballouse no eido de medio rural (Primare-Ins-
peccións Intelixentes Avanzadas),  no sector pesqueiro (Prima-
re-Lonxas) e no eido de incendios forestais (Rede de Vixilanza 
Forestal).

Na iniciativa Primare – Inspeccións Intelixentes Avanza-
das, que permite dispor dun sistema integrado de xestión 
xeoreferenciada para o control da actividade agraria (Captura 
de información), unha plataforma de Procesado de informa-
ción das parcelas agrarias e un Sistema Experto para o control 
automatizado e intelixente da actividade agraria asociada ás 
axudas da PAC, o proxecto foi testado polo Fondo Galego de 
Garantía Agraria (FOGGA) a través dun Plan de validación cun 
subconxunto de 3000 parcelas e unha porcentaxe do 93,6% 
de éxito en canto ás inspeccións que resultaron concluíntes co 
novo sistema.  Utilizáronse imaxes satelitais de máis de 170 
km2 e imaxes de UAVs de 7000 hectáreas.  Os resultados 
tamén serviron de apoio na validación de procesos de tele-
detección clásico así como nun piloto de monitorización na 
comarca de Forcarei. Como resultados complementarios do 
proxecto obtivéronse outros produtos con relevancia propia 
coma un sistema de xestión do caderno dixital do agricultor e 
un sistema de xestión de imaxes xeoreferenciadas.

Na iniciativa Primare Lonxas Galegas 4.0, que comprende 
comprende a modernización da infraestrutura tecnolóxica 
das lonxas (equipamento, liñas de comunicacións); e una pla-
taforma que integra unha solución de comercialización que, a 
partir da información obtida na identificación, clasificación e 
pesada das capturas descargadas na lonxa, permite a súa poxa 
e a emisión dos documentos relacionados coa comercializa-
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ción; e unha solución de xestión que facilite a xestión propia 
das lonxas e confrarías (subministracións, contabilidade, xestión 
social...) , rematou co sistema en funcionamento en 14 lonxas en 
Ferrol, Fisterra, Camariñas, Cariño, A Pobra do Caramiñal, Porto 
do Son, Barrallobre e Mugardos – na provincia da Coruña - e 
Aldán-Hío, A Guarda, Baiona, Vilaxoán, Arcade e Vilaboa – na 
provincia de Pontevedra - que xa dispoñen desta plataforma 
tecnolóxica única que integra os sistemas de xestión, poxa e 
comercialización, incluíndo e emisión de notas de venda.

No relativo á vixianza e extinción de incendios, nunha inicia-
tiva froito da colaboración entre RETEGAL e AMTEGA, implan-
touse a nova Rede de Vixilancia Forestal de Galicia para apoiar 
o labor de detección e prevención e seguimento de incendios 
forestais. No 2019 comezouse o proceso ampliación da dita 
rede, que redundará na instalación en 15 centros de teleco-
municacións que permitirá estender a cobertura visual da 
rede, dende as 1,4 millóns de hectáreas actuais (case a metade 
de Galicia)  ata un total de 1,8 millóns de hectáreas, un 60% 
do territorio, coa énfase posta nos terreos das 73 parro-
quias de Alta Actividade Incendiaria (PAAI) definidas así no 
Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia (PLADIGA) . A información das 68 cámaras instaladas 
en 34 centros de telecomunicacións é visualizada a través dos 

sistemas de xestión en tempo real  (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 2019, continuouse coa instalación do equipamento 
embarcado necesario para o correcto funcionamento do SAE 
nos operadores adheridos ao proxecto, sumando un total de 
303 vehículos monitorizados a través da plataforma; e 
avanzouse na posta á disposición dos cidadáns da informa-
ción dos servizos de transporte a través do portal e da app 
bus.gal, e na integración do pago do billete de bus a través 
do móbil.

No marco do Plan de modernización tecnolóxica da mobi-
lidade en Galicia (e-Mobility), que establece as liñas mes-
tras de actuación tecnolóxica no transporte en Galicia para 
o período 2018-2020, licitáronse catro contratos no que 
 destaca o servizo de desenvolvemento dun sistema integral 
de xestión e tramitación da oferta de transporte público de 
Galicia e oficina virtual que permitirá a xestión integral dos 
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servizos de transporte público por estrada en Galicia, deno-
minado OTRANS.

Entre os anos 2019 e 2020, desenvolverase totalmente o Plan 
de transporte público de Galicia co deseño dunha nova rede 
de transporte público. Xa no ano 2019 se adxudicaron case 
100 novos contratos de concesión de servizo público regular 
de viaxeiros de uso xeral por estrada polo que o desenvolve-
mento do sistema OTRANS é chave para acadar unha xestión 
eficiente dos contratos adaptándoos ás necesidades da cida-
danía, realizar a xestión económica destes contratos e para 
ofrecer información dos distintos servizos aos viaxeiros.

Modernización tecnolóxica do medio ambiente

No ano 2019, completouse a instalación e posta en funcio-
namento dunha plataforma tecnolóxica de contidos dixitais 
nos seis parques naturais galegos, o Parque Nacional das IIlas 
Atlánticas e catro aulas da natureza. O último dos parques 
naturais en sumarse a esta iniciativa foi o parque natural das 
Fragas do Eume, dotado cunha mesa interactiva de 30 fichas 
con información textual sobre a fauna e a flora, un sistema 
de realidade aumentada sobre os principais puntos de inte-
rese do parque e unhas gafas de realidade virtual. En total, 11 
espazos dotados con solucións tecnolóxicas innovadoras 
para facilitar aos visitantes o acceso á información sobre 
rutas, servizos, patrimonio, flora e fauna de cada un des-
tes enclaves dun xeito lúdico atractivo.

Ademais, adaptouse sistema de autorizacións de visita ás 
illas Atlánticas para incorporar a emisión de autorizacións de 
acceso á Illa de Ons tal e como se recolle no novo plan rei-
tor de usos e xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre 
das Illas Atlánticas (PRUG) aprobado polo Decreto 177/2018 
publicado no DOG do 18 de febreiro. No ano 2019, emitíronse 
a través da plataforma 221.331 e 110.635 autorizacións de 
acceso ás Illas Cíes e Ons respectivamente. 

Por último, continuouse o desenvolvemento da plataforma 
galega de información ambiental, GaIA, implantando a 
adaptación do módulo de eResiduos ao estándar E3L 3.0, o 
rexistro da Autorización Ambiental Integrada (AAI) e o módulo 

de inspeccións para a realización e xestión das inspeccións 
ambientais, entre outros. 

Emprego

No ámbito de emprego as actuacións máis relevantes foron 
a modernización do equipamento nas oficinas de emprego, 
e o traslado dos servizos ao CPDi da Xunta de Galicia, e nos 
sistemas, a mellora da usuabilidade e potenciación das can-
les telemáticas de relación co cidadán, e a xeneralización do 
uso do sistema de fichaxe por pegada dixital no ámbito da 
formación. 

A modernización dos postos de traballo das oficinas de 
emprego dotou os empregados de equipamento máis 
potente e máis ergonómico, reducindo o consumo enerxético 
deste equipamento a metade (pasando de 20W a 10W por 
equipo), continuando o compromiso coa axenda 20-20-20 da 
Comisión Europea. 

Por outra banda mellorouse a iteracción con cidadán simplifi-
cando os accesos á Oficina Virtual de Emprego e a app Mobem. 
Estas melloras traducíronse nun incremento do uso das canles 
telemáticos, chegando ao 35,43% das renovacións realizadas 
de xeito telemática. En particular, no ano 2019, melloraron as 
renovacións a través da aplicación móbil, que alcanzaron as 
58.900, o que supón un incremento do 43,66% fronte ao 
2018. O uso das canles telemáticas supuxo un aforro de máis 
de 3.000.000km en desprazamentos aos cidadáns nos últimos 
anos. Igualmente que o uso dos puntos de información, que 
aforran unha media de 33 km en desprazamentos por cada 
renovación da demanda de emprego.  No tocante ao sistema 
de xestión de espera, renovado nos dous últimos anos, xestio-
nou 1.518.539  citas duranto o ano 2019. 

No ámbito da formación para o emprego, incorporáronse 
novas funcionalidades a xestión dos cursos de formación (as 
máis relevante, a xestión de bolsas ou emisión de certificados, 
etc) e avanzouse na implantación do sistema de fichaxe por 
pegada dixital.
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Sociedade dixital

Neste exercicio destaca o esforzo realizado por acelerar a eco-
nomía dixital e promover a inclusión que asegure que a cida-
danía estea mellor preparada para participar na nova contorna 
dixital.

Lanzouse o proceso de elaboración da Estratexia Dixital de 
Galicia 2030 co obxectivo de establecer unha estratexia dixi-
tal única para Galicia, da que sexan participes a cidadanía, as 
empresas e as administracións, co fin último de contribuír ao 
aumento da calidade de vida e ao desenvolvemento sostible 
nas súas tres vertentes: económica, social e medioambien-
tal. Ademais, iniciouse a elaboración dunha estratexia sobre 
Intelixencia Artificial para potenciar a capacidade tecnolóxica 
galega e aproveitar ao máximo as oportunidades que ofrece 
esta tecnoloxía

Desenvolvéronse as actuacións do Plan DigiTalent nos seus 
tres eixos de actuacións atendendo aos diferentes perfís da 
cidadanía segundo o ciclo vital onde se atopen. Ademais, 
púxose en marcha un novo catálogo de iniciativas para o 
curso 19/20 coa colaboración dos axentes do ecosistema 
dixital para dar continuidade ao obxectivo centrado en redu-
cir a fenda crecente entre a demanda e a dispoñibilidade de 
talento dixital e promover que a cidadanía conte coas capaci-
dades ne-cesarias para desenvolverse plenamente no ámbito 
dixital tanto na súa vida persoal como profesional.

Ademais, no marco do Plan de acción para o impulso aos 
contidos dixitais en Galicia, licitouse o proxecto de compra 
pública innovadora, a través dun proceso de licitación con nego-
ciación 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 marco de colaboración Igape e Amtega, continuouse coa 
aposta pola dixitalización das pemes galegas co Programa 
Reacciona TIC, co foco centrado nunha carteira de servizos 
relacionados coas novas tendencias dixitais como as solucións 
baseadas nos contidos dixitais, ciberseguridade ou solucións 
en mobilidade, cuxa licitación tivo lugar no mes de abril.

Por outra banda, mantívose a aposta polo impulso ao carácter 
emprendedor a través da continuidade ao desenvolvemento 
dos programas de apoio a proxectos emprendedores ao 
amparo do Pacto Dixital. En concreto, o lanzamento de 3 
novos retos lanzados polas empresas CITIC Censa e Cofrico no 
marco do Programa Galicia Open Future, o desenvolvemento 
da aceleradora de contidos dixitais startups R DICo Challenge 
e o peche da terceira edición do Programa ‘Connecting For 
Good Galicia’.

Doutra banda, o Centro Demostrador TIC (CDTIC), conso-
lídase como punto de encontro entre a oferta do sector TIC 
e as empresas galegas doutros sectores produtivos, poñendo 
en marcha o programa formativo #MesD, unha iniciativa que 
concentra durante un mes diferentes sesións formativas dedi-
cadas a un tema concreto.
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O Plan de software libre 2019 materializouse coa realiza-
ción de máis de 130 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en 
xeral como ao sector empresarial en particular a prol de incre-
mentar o uso e o coñecemento das solucións tecnolóxicas 
baseadas no software libre. Cómpre destacar que parte destas 
actuacións supuxeron unhas 28.700 horas de formación en 
software libre a preto de 27.500 persoas.

No ámbito da cidadanía dixital, continuouse traballando no 
Plan de Inclusión de Galicia 2020 para dar reposta ao desafío 
de avanzar “da alfabetización á autonomía dixital”, e conse-
guir que a cidadanía galega e especialmente os colectivos en 
risco de exclusión dixital, aproveiten o potencial das TIC, teñan 
unha vida autónoma e participen activamente na sociedade.

Leváronse a cabo actuacións do Plan de inclusión dixital de 
Galicia 2020 nos tres eixos estratéxicos: alfabetización dixital, 
capacitación dixital e innovación social dixital e participativa 
coa finalidade de acadar unha sociedade plenamente dixital. 
Desde as aulas CeMIT planificáronse máis de 377.000 horas 
de formación, desde a súa posta en marcha, e atendéronse 
a 90.977 persoas, e o Programa de Voluntariado Dixital con-
tou coa participación de 570 voluntarias e voluntarios e 
142 axentes colaboradores.

Ademais, a Rede CeMIT continuou dando apoio á cidadanía na 
formación e avaliación dos contidos formativos para a obten-
ción da certificación galega de competencias dixitais en 
ofimática, emitindo 3.812 certificacións desde a súa posta 
en marcha en 2014. 

Neste mesmo ano, grazas á colaboración dos máis de 800 
aliados dixitais, deuse resposta a diferentes necesidades 
detectadas por parte da cidadanía ao longo de todo o terri-
torio, realizando actividades formativas tanto na Rede CeMIT 
coma noutras localidades en ámbitos como o uso de disposi-
tivos móbiles, seguridade na rede ou programación, acceso a 
servizos dixitais, robótica, drons, etc, conseguindo o obxectivo 
de garantir e ampliar a capilaridade e universalidade de servi-
zos de capacitación dixital.

Finalmente, coa sinatura do convenio de colaboración entre a 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Fede-

ración Galega de Municipios e Provincias como entidade cola-
boradora na xestión da subvención e para o desenvol-vemento 
do Plan de Inclusión Dixital no eido da administración local 
dotouse dun total de 789.522,00 euros ás 64 aulas de referencia. 

No referente á cobertura de Internet, e no marco do Plan de 
banda larga 2020, en xuño de 2019 concedéronse as axudas 
enmarcadas na segunda convocatoria para a dotación de 
servizos de banda larga ultrarrápida dirixida a autónomos e 
empresas illadas do rural. 

Así mesmo, continuose coa terceira actuación do Plan de 
banda larga 2020 consistente no despregamento de redes de 
máis de 100Mbps, de fibra óptica, en entidades de poboación 
que rematará no ano 2020.

Salientar que estas actuacións encamiñadas á extensión de 
redes de banda larga de nova xeración contan con financia-
ción 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 no ano 2019, os traballos realizados para a 
posta en marcha no ano 2020 dunha nova actuacion para 
a mellora da cobertura de móbil en zonas de sombra do 
rural, para a que se firmou un convenio de colaboración coa 
Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Así 
como, as tarefas precisas para o desenvolvemento das primei-
ras probas de concepto con tecnoloxía 5G, enmarcadas no 
Plan Galicia 5G.

Ademáis, 2019 foi o ano no que se iniciou a elaboración 
da Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2030 e da 
Extratexia Dixital de Galicia 2030, folla de ruta para abordar 
os retos derivados da transformación dixital e contribuír a un 
desenvolvemento sostible da Comunidade tanto a nivel eco-
nómico, como social e medioambiental. Neste proceso con-
touse coa achega de máis de 200 axentes sociais e 22 expertos 
académicos.
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Infraestruturas, sistemas 
e telecomunicacións

Medidas de Continuidade de Servizo de 
Infraestruturas de Sistemas 

No ano 2019 continuouse 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. Consolidouse 
no CPDi un CPD do ámbito de Xustiza e rematouse coa migra-
ción dos servizos ofrecidos pola Xerencia de Emprego dende 
o CPD de San Lázaro ao CPDI.

Durante este último ano púxose en funcionamento a nova 
plataforma de Copia de Seguridade da Xunta de Galicia capaz 
de dar un servizo adecuado en termos de potencia e capaci-
dade para poder garantir a calidade e continuidade do servizo.

Por outra banda, afianzouse o uso do modelo de Infraestru-
tura como Servizo (IaaS) ao estender o seu uso a diferentes 
aplicacións das distintas consellerías ás que presta servizo a 
Amtega. Este modelo, posto en funcionamento no ano ante-
rior,  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.

Ao longo do ano continuaron realizándose importantes 
actuacións nas plataformas de monitorización e na automa-
tización da configuración e administración dos servidores e 
o despregue de aplicacións a través de contedores, podendo 
abordar así o constante incremento de necesidades en canto 
a capacidade e axilidade dos sistemas empregando metodo-
loxías de traballo de entrega continua. 



26 Informe xeral de actividade 2019 | PRINCIPIAS LOGROS

Medidas de soporte e evolución das redes 
corporativas

No ano 2019 mellorouse a velocidade media da conexión á 
rede corporativa dos centros educativos, pasando dunha 
velocidade media de 298,25 Mbps a acadar unha velocidade 
media de 315 Mbps con 1.214 centros con velocidade de 100 
Mbps ou superior.

Dentro do contrato de telecomunicacións da rede corpora-
tiva da Xunta de Galicia continuaron realizándose melloras 
coma o incremento de ancho de banda dos centros conec-
tados 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 capa-
cidade 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 ed-
ificios administrativos, xulgados, centros de servizos sociais, 
bibliotecas, museos, e outros.

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 pro-
tección 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 direc-
tor de seguridade TIC 2015-2020. Dito Plan foi revisado no 
ano 2018 para ampliar o seu alcance e prazo de execución, 
estendéndose ao ano 2021, incorporando novos proxectos 
necesarios para o cumprimento do novo regulamento euro-
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peo de protección de datos e do Esquema Nacional de Segu-
ridade, e aprobado por parte do Consello da Xunta de Galicia 
en abril de 2019

Continuouse co servizo de vixilancia e auditoría da cibersegu-
ridade, para mellorar as capacidades de prevención, detección 
e reacción ante incidentes, e coa elaboración de novas políti-
cas, normas, procedementos e guías de seguridade e no man-
temento dos documentos xa vixentes.

Ao longo do ano realizáronse 724 auditorías técnicas sobre a 
infraestrutura e as aplicacións, superando o rexistro de anos 
anteriores.

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 2019 incrementouse nun 16% con respecto o ano anterior o 
número de revisións técnicas dos novos proxectos da Amtega, 
especialmente da arquitectura técnica, sendo revisadas 1248 
etapas polos procedementos de revisión técnica das aplica-
cións.

En canto ás revisións de publicacións por procedemento, revi-
sáronse 5.563 publicacións ao longo do ano 2019.



Programa de actuacións do ano 2019

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.

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 a súa estratexia global no 
ámbito das novas tecnoloxías.

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.

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 2019, organizados segundo os 
obxectivos estratéxicos que figuran no contrato 
plurianual de xestión.

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

O desenvolvemento da administración electrónica nas admi-
nistracións públicas tivo un fito salientable en 2016 coa entrada 
en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento admi-
nistrativo común das administracións públicas, e da Lei 40/2015, 
do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. Estas nor-
mas 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 mar-
caron unha folla de ruta para a consolidación dunha adminis-
tración dixital, a cal no caso da Administración pública galega, 
está plenamente aliñado co xa previsto no “Plan de Adminis-
tración e goberno dixital. Horizonte 2020”. 

No 2019 publicouse a Lei 4/2019, do 17 de xullo, de admi-
nistración dixital de Galicia, que completa o marco norma-
tivo galego para o desenvolvemento no contexto dixital dos 
principios vinculados á racionalización administrativa e dos 
recursos públicos, a garantía da calidade dos servizos públicos 
e o dereito á boa administración, así como a transparencia e 
o bo goberno.

Aborda catro ámbitos imprescindibles para o desenvolve-
mento dunha administración dixital: 

• os instrumentos necesarios para o desenvolvemento 
da administración electrónica, 

• a necesaria capacitación para acadar unha cidadanía 
dixital, 

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

• os instrumentos de coordinación, colaboración, coo-
peración e seguimento para conseguir unha implan-
tación efectiva da administración dixital de xeito cohe-
sionado.

No seu conxunto debe resaltarse o incremento significativo 
do uso das canles electrónicas na relación coa adminis-
tración, como quedará recollido nos indicadores de utiliza-
ción. Como fitos máis salientables:

� En canto á sede electrónica, incorporáronse novas utili-
dades para as persoas interesadas que permiten distintas 
alternativas de traballo, como as autorizacións para dele-
gar certas accións ou a posibilidade de preparar unha 
solicitude para que a asine posteriormente outra persoa. 
En canto ao uso, no 2019 presentáronse no rexistro elec-
trónico máis de 650.000 entradas a través da sede elec-
trónica, o que supón un incremento dun 38% respecto ao 
2018.

� 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 sina-
tura 

� Avanzouse no proceso de dixitalización da documen-
tación de entrada nas oficinas de rexistro, dotando a 40 
novas oficinas cos medios necesarios para a dixitali-
zación e extendendo a dixitalización obrigatoria nestas 
oficinas a todos os procedementos, nos que se devolve 
a documentación en papel aos cidadáns. A documen-
tación queda integrada nos circuítos de xestión dixital. 
Ampliáronse, así mesmo, os servizos nas oficinas de aten-
ción á cidadanía e de rexistro, incorporando a emisión de 
copias auténticas electrónicas e a notificación por 
comparecencia presencial.

1.1.1. Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

A sede electrónica da Xunta de Galicia é o como punto común 
de referencia para a oferta de servizos electrónicos a cidadáns 
e empresas. O elevado incremento no uso do sistema e a 
necesidade de incorporar novas funcionalidades para a cida-

Obxectivo 1: Impulsar a cohesión dixital da Administración
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danía establece a necesidade de garantir unha liña de mellora 
continua tanto funcional como tecnoloxicamente, para avan-
zar cara a unha oferta de servizos avanzados e segmentados 
e poñer énfase na calidade dos servizos ofertados. Durante o 
2019 incorporáronse as seguintes novidades máis salientables: 

� Incorporación da información das taxas asociadas aos 
distintos trámites de cara a facilitar ás persoas interesa-
das toda a información necesaria para completalos, ofre-
cendo unha visión completa dos servizos ofrecidos pola 
Xunta de Galicia. 

� Posta en macha dun sistema de autorizacións para faci-
litar ás persoas interesadas delegar certas accións na sede 
electrónica e da opción de preparar unha solicitude para 
que a asine posteriormente outra persoa. Estas utilidades 
estás orientadas principalmente a facilitar a xestión no 
eido de organización como as entidades locais, universi-
dades ou empresas con persoal administrativo dedicado.

Igualmente, no proceso de evolución e mellora continua da 
sede electrónica, durante o ano 2019 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 compati-
bilidade cos equipamentos dos cidadáns.

� Mellora dos mecanismos de interoperabilidade ofre-
cidos pola sede electrónica e incremento do número de 
sistemas de tramitación integrados, o que permite acadar 
unha dixitalización integral do proceso. 

Dentro da planificación e construción de novos servizos vin-
culados á sede electrónica, que se porán en marcha en 2020, 
abordouse: 

� Emisión automatizada de certificados de estar matriculado 
en centros educativos públicos da Comunidade Autó-
noma.

� Utilidades para o autocompletado de datos nas seccións 
común dos modelos normalizados: solicitante, represen-
tante e datos de notificación.

� Rexistro electrónico de apoderamentos.

O 74% das entradas foron solicitudes de inicio 
de procedemento e o 26% restante corresponde 
a outros trámites (achega de documentación 
xusiti�cativa, emenda, achega de documentación 
separada da solicitude, modi�cación ou mellora 
voluntaria da solicitude, renuncia, alegacións, 
recursos, etc ...)

Outros
4 %

Emenda ao  
requirimento
5 %

Achega de
documentación

separada
da solicitude

8 %
Achega de

documentación
xustificativa

9 %

Solicitude
74 %
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� Deseño da canle en mobilidade da sede electrónica 
da Xunta de Galicia, para a posta en marcha progresiva-
mente ao longo de 2020 de servizos neste ámbito, incor-
porando nunha primeira fase os servizos de subscrición e 
de utilización de almacén de tarxetas ou carnés.

En canto aos indicadores de uso correspondentes ao 2019, 
que reflicten o incremento da actividade nesta canle electró-
nica: 

� A finais do 2019, 1.576 procedementos poden iniciarse 
electronicamente, o que supón o 95% dos procedemen-
tos incluídos na guía de procedementos e servizos. 

� O impulso na oferta de servizos tivo tamén a súa contrapar-
tida no lado da demanda. Ao longo do 2019 realizáronse 
654.359 presentacións electrónicas a través da sede, 
o que supón un incremento de máis do 38% sobre os rea-
lizados no 2018, correspondentes a trámites de 1.082 pro-
cedementos distintos. Máis de 140.000 persoas interesadas 
distintas utilizaron a sede electrónica para a presentación 
de solicitudes, escritos ou comunicacións. Así, afóndase na 
consolidación da sede electrónica como canle de acceso 
de referencia aos servizos públicos dixitais.

No relativo ao sistema 
Chave365, que entrou en fun-
cionamento en setembro de 
2015 e permite aos cidadáns 
acceder aos servizos electrónicos de xeito sinxelo eliminando 
barreiras tecnolóxicas, cómpre destacar os seguintes fitos en 
2019:

� Desenvolvemento dun modelo de acreditación dixital 
para persoas non residentes que non dispoñan de DNI 
ou NIE español (orientado inicialmente ao colectivo de 
galegos residentes no exterior) que se porá en marcha en 
2020.

1.1.2. Carpeta cidadá e servizos proactivos 

A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Gali-
cia, regula a Carpeta cidadá da Xunta de Galicia, e a define 
como o conxunto estruturado de información e documentos 
en formato electrónico relativo ás relacións administrativas de 
cada persoa interesada, xerada nas súas relacións administrati-
vas ordinarias co sector público autonómico de Galicia. Indica, 

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 462. 
A listaxe completa destas oficinas está dispoñible na 

páxina https://www.xunta.gal/chave365/solicitude

En decembro do 2019, 194.787 cidadáns eran usuarios 
no sistema e ao longo do ano o 16% das presentacións 

en sede electrónica utilizaron este sistema de 
identificación e sinatura.
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así mesmo, que forma parte da Carpeta cidadá da Xunta de 
Galicia a información de contacto, a de circunstancias persoais 
e a outra información ou documentación achegada volun-
tariamente pola cidadanía na súa relación co sector público 
autonómico. A norma incide no carácter transversal da Car-
peta cidadá, que é única para o conxunto de órganos e enti-
dades do sector público autonómico de Galicia.

No 2019 avanzouse no desenvolvemento da nova arquitectura 
de carpeta cidadá como compoñente corporativo e transver-
sal, que atenda as distintas casuísticas: carpeta das persoas 
físicas, carpeta das persoas xurídicas e carpeta das adminis-
tracións públicas. Desenvolvéronse tamén os servizos de inte-
roperabilidade coa sede electrónica, o sistema Chave365 e o 
sistema Notifica.gal.

A posta en marcha da nova carpeta e a integración da infor-
mación das distintas fontes está prevista para 2020.

1.1.3. Adaptación do sistema único de rexistro para o 
funcionamento plenamente dixital. Posta en marcha da 
rede de oficinas de atención á cidadanía e rexistro. 

Durante 2019 avanzouse no plan de evolución do sistema 
único de rexistro, que inclúe as canles electrónicas e pre-
senciais, 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 Admi-
nistración xeral do Estado –o que permite o envío de asen-
tamentos rexistrais e da súa documentación de xeito com-
pletamente electrónico entre administracións públicas– e a 
implantación do proceso de dixitalización nas 7 oficinas 
de rexistro principais. En 2019 os fitos máis salientables foron 
os seguintes:

·	 Extensión da dixitalización obrigatoria a todos os 
procedementos administrativos da Xunta de Gali-
cia nos trámites nos que sexa posible, devolvendo a 
documentación en papel aos cidadáns iniciando a tra-
mitación electrónica dos expedientes. Así, durante o 
ano 2019 dixitalizaronse máis de 460.000 documentos 
correspondentes ao 19% de asentos de entrada. A por-

centaxe de entradas dixitalizadas foi incrementándose 
ao longo do ano, pasando dun 11% no mes de xaneiro 
a un 29% no me de decembro.

�	 No relativo á implantación de servizos na rede de oficinas 
de atención á cidadanía e de rexistro: 

• Posta en marcha do servizo de notificación por 
comparecencia nas oficinas principais. O servizo está 
dipoñible para a súa extensión ao resto de oficinas da 
rede.

• Posta en marcha do servizo de emisión de copias 
electrónicas auténticas nas oficinas principais. O 
servizo está dipoñible para a súa extensión ao resto de 
oficinas da rede. 

� No relativo ao proceso de dotación de medios e implan-
tación dos procesos de dixitalización en oficinas de 
rexistro: 

• Posta en marcha da rede de pantallas de difusión de 
contidos. Pantallas de información e sistema de xes-
tión de contidos en 6 oficinas de rexistro principais. 

• Implantación do sistema de quendas no Rexistro 
Xeral en Santiago de Compostela. 

• Abordouse a implantación en 43 oficinas de rexis-
tro adicionais, acadando unha cobertura distribuída 
no territorio e prestando estas novas funcións nas ofici-
nas nas que se produce máis demanda de atención por 
parte das persoas interesadas. O conxunto de oficinas 
da rede preparadas para a dixitalización da documen-
tación e para a interoperabilidade son un total de 80 e 
rexistraron durante o ano 2019 o 92% das anotacións 
de entrada, polo que a capacidade de dixitalización 
da rede de oficinas pode estimarse como mínimo nun 
92% para o ano 2020, porcentaxe que se incrementará 
coa dotación de medios a novas oficinas.
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Provincia Localidade Oficina

A Coruña

Ferrol REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE FERROL

Arzúa REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE ARZÚA

Corcubión REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CORCUBIÓN

Betanzos REXISTRO DA OFICINA AG92RARIA COMARCAL DE BETANZOS

Ferrol REXISTRO DA OFICINA COMARCAL DO MAR EN FERROL

Ordes REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE ORDES

Negreira REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE NEGREIRA

Santiago REXISTRO OFICINA AGRARIA COMARCAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago REXISTRO DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)

Santiago REXISTRO DA D.X.DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA UNIÓN EUROPE

Curtis REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE TEIXEIRO

As Pontes de García Rodríguez REX. OFICINA AGRARIA COMARCAL DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Lugo

Sarria REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE SARRIA

Vilalba REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VILALBA

Lugo REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE LUGO

Chantada REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CHANTADA

Meira REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MEIRA

Becerrea REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE BECERREÁ

Viveiro REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VIVEIRO

Guitiriz REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE GUITIRIZ

Mondoñedo REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MONDOÑEDO

Monterroso REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MONTERROSO

Fonsagrada (A) REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE FONSAGRADA

Castroverde REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CASTROVERDE

Ourense

Ribadavia REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE RIBADAVIA

Verín REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VERÍN

Celanova REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CELANOVA

Castro Caldelas REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CASTRO CALDELAS

Barco de Valdeorras REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DO BARCO DE VALDEORRAS

Carballiño (O) REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DO CARBALLIÑO

Viana do Bolo REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE VIANA DO BOLO

Maceda REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE MACEDA

Bande REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE BANDE

Pobra de Trives (A) REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE A POBRA DE TRIVES

Allariz REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE ALLARIZ

a Rúa REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DA RÚA

Gudiña REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DA GUDIÑA

Pontevedra

Rosal (O) REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DO ROSAL

Lalin REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE LALÍN

Estrada (A) REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DA ESTRADA

Caldeas de Reis REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE CALDAS DE REIS

Pontevedra REXISTRO SERVIZO PROVINCIAL APLU PONTEVEDRA

Silleda REXISTRO DA OFICINA AGRARIA COMARCAL DE SILLEDA
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• Extensión da dixitalización obrigatoria a todos os 
procedementos administrativos da Xunta de Gali-
cia nos trámites nos que sexa posible, devolvendo a 
documentación en papel aos cidadáns iniciando a tra-
mitación electrónica dos expedientes. Así, durante o 
ano 2019 dixitalizaronse máis de 460.000 documentos 
correspondentes ao 19% de asentos de entrada. A por-
centaxe de entradas dixitalizadas foi incrementándose 
ao longo do ano, pasando dun 11% no mes de xaneiro 
a un 29% no me de decembro.

Fonte: Sistema Único de Rexistro
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Igualmente, no proceso de evolución e mellora continua reali-
záronse as seguintes actividades:

� Evolución continuada dos sistemas que dan soporte a acti-
vidade nas oficinas de rexistro e unidades tramitadoras: 
AIRES, REXEL , Sistema de interconexión de rexistros (SIR). 

� Sistema AIRES: Ampliación das posibilidades de explota-
ción de información rexistral en oficinas.

Porcentaxe de entradas 
dixitalizadas respecto ao 
total ao longo de 2019
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� Difusión de servizos en sede electrónica: Mediante a 
actualización continua das campañas e contidos informa-
tivos e divulgativos que faciliten a búsqueda e realización 
de trámites. Neste sentido, realizouse unha especial énfase 
na coordinación coa Consellería de Economía, Emprego e 
Industria para achegar facilidades para o colectivo de per-
soas autónomas.

� Colaboración con colectivos específicos para o 
deseño de servizos electrónicos. Organizáronse sesións 
conxuntas orientadas á divulgar as novas funcionalidades 
e a coñecer as necesidades destes colectivos e as carencias 
que atopan nos servizos existentes. No 2019 realizáronse 
sesións coas Universidades galegas e co colectivo de orga-
nismos de control no ámbito industrial, xa que se puxeron 
en marcha procesos que tiñan impacto nestes colectivos. 
Ademais, realizáronse sesións formativas para o Colexio de 
Graduados Sociais de Lugo e para colectivos usuarios de 
procedementos no ámbito laboral.

� VideoInterpretación para persoas xordas. Dáselle con-
tinuidade ao convenio de colaboración entre a Amtega e 
a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia 
para a supresión de barreiras de comunicación (Faxpg).
Deuselle continuidade a liña de promoción da accesibi-
lidade á administración cara este colectivo. O convenio 
inclúe a prestación dos seguintes servizos:

• Servizo de videointerpretación nas chamadas a diver-
sos teléfonos de atención da administración pública 

� Adaptación continua ao Sistema de Interconexión de 
Rexistros , SIR: inclusión de novos tipos de sinaturas.

� Proceso de dixitalización no sistema de rexistro: incorpo-
ración de melloras e optimización de tempos no proceso 
de dixitalización: Sinatura con selo de órgano, configura-
ción da dixitalización en posto local (desenvolvemento 
pendente de pilotar no ano2020), reducindo tempos de 
proceso e incidencias en funcionamento por eliminación 
de puntos de fallo.

1.1.4. Impulso de uso da administración dixital na 
cidadanía e empresa. Apoio á cidadanía

Reúnense neste apartado diversas accións orientadas a pro-
mover o achegamento da cidadanía aos servizos dixitais. 

� Realización de enquisa de valoración dos servizos da 
sede electrónica ás persoas usuarias. A enquisa realizouse 
entre o 9 de marzo e o 9 de abril, e activábase ao finali-
zar o proceso de presentación de solicitudes, escritos ou 
comunicacións no rexistro electrónico. Como resultado da 
enquisa obtivéronse 41.653 respostas das que 2.912 
incluiron comentarios e suxestións. O 66% das respotas 
valorou como “bo” ou “moi bo” o proceso de presentación 
na sede electrónica. Cos resultados obtidos elaborouse un 
informe que analiza as respostas e inclúe un plan de traba-
llo para dar resposta ás demandas detectadas. O sistema 
desenvolto permite ademais volver lanzar a enquisa en 
calquera momento de xeito automático. 

Valoración

13.801

13.798 8.714

2.769

2.571

1 (moi malo)
2 (malo)
3 (regular)
4 (bo)
5 (moi bo)

33 %

33 % 21 %

7 %

6 %Realización de enquisa de valoración dos 
servizos da sede electrónica ás persoas 

usuarias
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galega. Incrementandose en 2018 os teléfonos que dis-
poñen deste servizo.

• Servizo de videointerpretación en diversas oficinas 
presenciais. 

• Servizo de interpretación presencial a través de intér-
pretes 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 dispo-
ñible en https://www.xunta.gal/servizo-de-videointerpreta-
cion-para-persoas-xordas

� Servizo de asistencia técnica as persoas usuarias dos 
servizos dixitais. A utilización dos servizos de administra-
ción electrónica implica tamén un incremento da nece-
sidade de atención as persoas usuarias dos devanditos 
servizos, no relativo aos aspectos máis técnicos da rela-
ción 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 atenci-
són aos servizos dixitais. Esta sección https://www.xunta.
gal/eservizos/soporte-tecnico dispón de 3 servizos especí-

ficos: asistente en liña, información de axuda, certificados 
de interrupción de servizo.

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, Sede Xudicial Electrónica da 
Administración de Xustiza en Galicia e en 2019 incorporáse 
aos servizos incluidos a plataforma de licitación electrónica da 
Xunta de Galicia.

1.1.5. Posta en marcha do sistema de queixas, 
reclamacións e peticións de información do cidadán

O Sistema Integrado de Atención a Cidadanía (SIACI) xur-
diu baixo o marco de actuación da Lei 1/2015, do 1 de abril, de 
garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administra-
ción e o Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula 
a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia. 
O fin último é dispoñer dun sistema de xestión e tramitación 
electrónica integral de procedementos transversais de aten-
ción á cidadanía que permita a xestión e a medida da satisfac-
ción respecto dos servizos prestados á cidadanía e da infor-
mación facilitada, no ámbito da Administración, contribuíndo 

Durante o ano 2019 atendéronse 3.791 
contactos á cidadanía relativos ao uso 
dos servizos dixitais mencionados, dos 
que 2.194 son contactos canalizados 
a través do 012, e 1.597 recibíronse a 
través do asistente en liña. O seguinte 
grá�co recolle a distribución por 
servizo dixital atendido:

Outros
0,34 %

Licitación electrónica SILEX
23,84 %

Sede xudicial electrónica
5,50 %

Sala de sinaturas
0,45 %

Notifica.gal
6,06 %

Chave365
15,31 %

Sede electrónica  
da Xunta de Galicia 

48,51 %
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á mellora continua destes. SIACI recolle nun único punto a xes-
tión relativa a todas aquelas queixas ou suxestións, así como 
ás solicitudes de información xeral e particular e o acceso a 
información pública, que a cidadanía desexe presentar por 
distintos canles ante a Xunta de Galicia. Recolle:

• Integración coa sede electrónica e o sistema único de 
rexistro para a recepción automatizada da presenta-
ción de solicitudes / comunicacións.

• Punto único de xestión das queixas, suxestións, recla-
macións ou peticións de información.

• Tramitación electrónica mediante procesos de nego-
cio sinxelos que permitan a distribución entre unida-
des.

• 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 expe-

diente na carpeta cidadá.

E como sistema electrónico integral e transversal a toda a 
Xunta de Galicia, SIACI configurase como un sistema plena-
mente integrado coas distintas ferramentas de administración 
electrónica da Administración autonómica. 

No último trimestre do ano 2019 levouse a cabo a posta en 
marcha do “Sistema integrado de atención á cidadanía” (SIACI), 
mediante un plan de difusióntivo en conta accións formati-
vas presenciais e a dispoñibilidade de material formativo 
online accesible e actualizado na Intranet da Xunta de Galicia 
(https://intranet.xunta.gal/siaci). En total leváronse a cabo 10 
xornadas divulgativas en 6 localidades, nas que participaron 
unhas 600 persoas. A implantación levouse a cabo na totali-
dade dos departamentos da Xunta de Galicia, o sistema ten 
recollidos máis de 400 persoas usuarias, dos departamen-
tos do sector público autonómico.

No período outubro – decembro de 2019, recolléronse 434 
presentacións recibidas por diversas canles (sede electrónica, 
rexistro presencial, teléfono 012, alta de oficio).

1.1.5.a. Desenvolver os espazos de participación e 
servizos en mobilidade para unha maior proximidade 
á cidadanía. Presenza institucional da administración 
pública en Internet. – Nodo de contratación pública de 
Galicia.

A Xunta de Galicia abordou en 2019 o proceso de implanta-
ción do sistema de licitación electrónica (SILEX), desen-
volvido polo CIXTEC, e atendendo aos requisitos establecidos 
pola Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
O seu ámbito de implantación inclúe o sector público auto-
nómico e tamén naquelas entidades locais galegas que 
solicitaron a adhesión á súa utilización.

Este proceso de implantación supuxo:

� Dotación tecnolóxica de 22 salas SILEX de celebra-
ción de mesas de contratación: definiuse o escenario 
tecnolóxico corporativo de salas que dá resposta aos con-
dicionantes técnicos e funcionais para a celebración das 
mesas de contratación. Na definición deste modelo tívose 
en conta tanto asegurar unha boa experiencia de uso do 
equipamento TIC das salas, coma minimizar os riscos de 
que se produza calquera problema técnico que poida difi-
cultar ou impedir a celebración das mesas de contratación. 
O modelo foi implantado nas 22 salas. A dotación inclúe:

• portátiles lixeiros conectados mediante rede sen fíos 
tanto a Internet coma ao proxector da sala

• proxector de sala inarámico para uso conxunto co por-
tátil na proxección da imaxe a todos os asistentes

• definición e validación dunha configuración estándar 
de todos os elementos do sistema, óptima tanto no 
que respecta á seguridade dos medios empregados 
coma á facilidade de xestión e actualización inmediata 
do software e das sucesivas versión da plataforma 
SILEX

� Posta en marcha das canles de soporte cara os depar-
tamentos de contratación especialmente durante o 
tempo de celebración das mesas de contratación, estable-
cendo unha canle telefónica de atención prioritaria. 



38 Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

� Posta en marcha, dentro do asistente en liña de adminis-
tración electrónica, o servizo de atención ás empresas 
que opten a presentar ofertas a través da plataforma.

� Acompañamento da implantación mediante accións 
de difusión e de formación: Coa posta en marcha en 
cada departamentos cunha primeira sesión de formación 
en forma de mesa de contratación ficticia. E convocatoria, 
en coordinación coa EGAP, de 2 accións formativas especí-
ficas en teleformación dunha duración de 30 horas dirixida 
a 100 empregados públicos.

� No caso específico das entidades locais, abordouse e 
formación e soporte á posta en marcha en 28 entidades 
locais, acadando a publicación de 211 expedientes. 

Adicionalmente no ámbito da evolución continua da Pla-
taforma de Contratos Públicos de Galicia (en diante PCPG), 
destacan o relativo a adecuación da mesma aos requisitos da 
publicación dos contratos menores

1.1.5.b. 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

Ademais da evolución tecnolóxica necesaria e atención espe-
cializada ao funcionamento ordinario do DOG, no 2019 desta-
can os seguintes aspectos: 

� Posta en marcha da posibilidade de publicación do deno-
minado DOGBis, para os casos de necesidade de publica-
ción dun diario excepcional.

� Finalización da integración co arquivo electrónico admi-
nistrativo.

� Desenvolvemento da integración do European Legis-
lation Identifier (ELIData), proxecto de interoperabili-
dade 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. Pendente de posta a disposición da cidada-
nía nos primeiros meses de 2020.

1.1.5.c. 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 na Lei 4/2019, de 17 de xullo, de 
administración dixital de Galicia articúlase mediante o catá-
logo da rede integrada da presenza en internet que reco-
lle a relación de portais, canles sociais, e aplicación móbiles do 
sector público autonómico, así como a guía de políticas web 
corporativas.

A sección que visibiliza o conxunto de iniciativas que artellan a presenza 
da administración públic a de Galicia na rede “Portais A-Z” veu renovado 
en 2019 o seu espazo no portal Xunta.gal . Baixo a epígrafe “Catálogo da 
Rede integrada da presenza en internet (A-Z)” recolle a listaxe dos portais 
web, redes sociais e aplicacións móbiles do sector público autonómico 
que están catalogados nestes momentos. Asemade, por primeira vez, 
poden consultarse nesta páxina as distintas iniciativas de forma rela-
cionada. Así, por exemplo, poden visualizarse os portais e as redes por 
separado, pero tamén un portal determinado coas súas correspondentes 
redes sociais vinculadas
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Distribución por departamentos das redes e portais do catálogo da Administración xeral e do sector público 
autonómico

O seguinte grá�co recolle a evolución en 
canto a número de cada un dos elementos 
que componen o catálogo (Administración 
xeral e do sector público autonómico de 
Galicia):

A �nais de 2019 o catálogo estaba 
integrado por 248 portais ou 
espazos en internet. 

En canto as canles sociais, 
recóllense un total de 314 
iniciativas, que suman un total de 
1.743.460 seguidores (Facebook, 
Twitter, YouTube, Flickr, Vimeo, 
Linkedin, Google +, Pinterest...). Son 
191.198 máis que os rexis-trados a 
�nais de 2018.

Facebook, Twitter e YouTube son as 
canles máis empregadas. Xuntas 
suman 1.687.480 seguidores, o 
96,7% do total.

O seguinte grá�co recolle a 
evolución de usuarios no conxunto 
desas 3 canles.
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Facebook, Twitter e YouTube son as 
canles máis empregadas. Xuntas 
suman 1.521.685 seguidores, o 98,03% 
do total. O seguinte grá�co recolle a 
notable evolución de seguidores destas 
tres canles:

Distribución por 
departamento de 
aplicacións móbiles, a 
decembro de 2019

Evolución do total de seguidores (2011-2019) de todas as canles Facebook, Twitter e YouTube da 
Administración xeral e do sector público autonómico

2011 2014 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

139.525
212.707

393.685

639.757
745.910

1.096.006

1.359.429

1.521.685

1.687.480

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 2019, incluíndo tanto 
os portais de novas iniciativas como aqueles que correspon-
den a actualizacións de iniciativas web que existían con ante-
rioridade:

Novo! Consellería de Cultura e Turismo. Portal institucional desta conse-
llería que xurde a raíz do cambio de estrutura orgánica producido no último 
trimestre de 2018. O seu deseño é acorde con outros portais corporativos como 
o da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 
Data de publicación: xaneiro 2019
https://culturaeturismo.xunta.gal

Novo! Observatorio da Vivenda de Galicia. Portal web creado polo 
Instituto Galego da Vivenda e Solo da Xunta de Galicia para facilitar o 
acceso á información e ao coñecemento de todos os aspectos relaciona-
dos coas políticas públicas de vivenda en Galicia. 
Data de publicación: xaneiro 2019
https://www.observatoriodavivenda.gal

Novo! DigiTalent - Plan de promoción do talento dixital de Galicia
Portal do plan integral que busca reducir a fenda entre a demanda e a 
dispoñibilidade de talento dixital e promover que a cidadanía conte coas 
capacidades necesarias para desenvolverse plenamente no ámbito dixi-
tal.
Data de publicación: abril de 2019
https://digitalent.xunta.gal

Novo! Menos bolsas, máis vida 
Portal web da campaña “Menos bolsas máis vida” (fomento do consumo 
responsable de bolsas de plástico) que estivo activada entre abril e outu-
bro de 2019 (actualmente de baixa).
Data de publicación: abril de 2019-outubro 2019
https://www.menosbolsas.gal
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Novo! Comercio 360 
Portal divulgativo do comercio de proximidade galego e da estratexia 
coa que a Consellería de Economía, Emprego e Industria quere colaborar 
co comercio á hora de dar resposta aos cambios que a dixitalización e os 
novos hábitos de consumo introducen no sector . 
Data de publicación: maio de 2019
https://comercio360.gal 

Novo! Nodo 5G 
Portal de difusión do Nodo de Cooperación 5G, iniciativa que xorde 
como consecuencia do desenvolvemento dunha das Medidas estable-
cidas no Plan Galicia 5G e que trata de situar a Galicia como rexión de 
referencia no desenvolvemento das tecnoloxías 5G
Data de publicación: maio de 2019
http://nodo5g.gal 

Digalego
Nova versión do Dicionario de galego en liña e publicación das súas ver-
sións para móbil en Android e iOs. Facilita a procura de termos no dicio-
nario de galego en internet, permitindo acceder á súa definición, recur-
sos multimedia asociados, termos veciños, sinónimos, frases feitas etc.
Data de publicación: xullo de 2019
https://digalego.xunta.gal 

Nova Oficina Virtual de Industria 
Nova versión do portal desta oficina virtual. Cun deseño renovado, e 
adaptado á navegación en dispositivos móbiles, pon a disposición dos 
seus usuarios e usuarias o acceso a un espazo privado (“Os meus expe-
dientes”) que permite acceder ao detalle dos expedientes dentro da car-
peta cidadá da sede electrónica.
Data de publicación: agosto de 2019
https://oficinavirtualindustria.xunta.gal 
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Novo! Pacto dos alcaldes 
Data de publicación: agosto de 2019
https://pactodosalcaldes.gal

Novo! Vai de peixe
Portal promocional da campaña de consumo de peixe promovida pola 
Xunta de Galicia
Data de publicación: setembro de 2019
https://vaidepeixe.xunta.gal 

Novo! Compostaxe.gal
Portal promocional do Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia
Data de publicación: outubro de 2019
http://www.compostaxe.gal 

Novo! O mar que nos move
Portal promocional da campaña de consumo de peixe promovida pola 
Xunta de Galicia 
Data de publicación: outubro de 2019
https://omarquenosmove.xunta.gal 

Novo! Orzamentos da Xunta de Galicia 2020 
Portal web de presentación do proxecto de orzamentos da Xunta de 
Galicia para o ano 2020. Por primeira vez incorporou tamén, en formatos 
reutilizables, os datos de ingresos, gastos e gastos do orzamento sobre o 
Plan Estratéxico de Galicia. 
Data de publicación: outubro de 2019
http://orzamentos.xunta.gal 
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Novo! VETMAGA
Portal da Inspección Veterinaria en Matadoiros de Galicia
Data de publicación: decembro de 2019
https://vetmaga.sergas.gal

Novo! Galicia Nomeada
Portal do proxecto “Galicia nomeada” desenvolvido pola Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en colaboración coa Real 
Academia Galega (RAG) co obxecto de favorecer a salvagarda, a compila-
ción e a divulgación do tesouro toponímico de Galicia.
Data de publicación: decembro de 2019
https://galicianomeada.xunta.gal

Novo! Toponimia de Galicia
Portal web de referencia da toponimia galega e de difusión dos proxec-
tos antigos e actuais de recuperación dos nomes de toponimia e mir-
crotoponimia de Galicia. 
Data de publicación: decembro de 2019
https://toponimia.xunta.gal
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No relativo ao catálogo de aplicacións de mobilidade, a 
Xunta de Galicia responde á demanda de contidos adapta-
dos aos dispositivos móbiles co desenvolvemento de apli-
cacións 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 denomi-
nación única “Xunta de Galicia”. As novidades de 2019 son as 
seguintes:

Nova! Poxa Lonxas Galegas 4.0
Aplicación dirixida a clientes das lonxas adheridas ao proxecto tecno-
lóxico Primare-Lonxas da Xunta de Galicia, que agora poderán participar 
on line nas poxas de produto a través de móbiles e tabletas.
Data de publicación: abril de 2019

Nova! Digalego 
A aplicación de Digalego facilita a procura de termos no dicionario de galego 
en internet, permitindo acceder á súa definición, recursos multimedia asocia-
dos, termos veciños, sinónimos, frases feitas etc.
Data de publicación: xullo de 2019

Nova! Cegacol 
Esta aplicación do Centro Galego de Control Leiteiro permítelles aos/ás gan-
deiros/as consultar información clave da súa granxa para mellorar o control 
da produción, do manexo, da alimentación e da selección de reprodutores.
Data de publicación: outubro de 2019

Nova! Galicia Nomeada
Aplicación colaborativa para a recollida, xeorreferenciación e difusión da 
microtoponimia galega.
Data de publicación: decembro de 2019
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Xunto con estas novidades do catálogo, cómpre tamén des-
tacar, en 2019, a renovación integral das seguintes aplicación, 
para mellorar a prestación do servizo as persoas usuarias: 

Mobem
Renovación integral de deseño e incorporación de novas funcionalidades 
na aplicación dirixida a demandantes de emprego inscritos no Servizo 
Público de Emprego de Galicia.

Sendegal
Renovación integral de deseño e incorporación de novas funcionalidades na 
aplicación que permite coñecer as rutas oficialmente homologadas de Galicia 
para o sendeirismo,.

Axenda de Cultura
Renovación integral de deseño e incorporación de novas funcionalidades na 
aplicación da Xunta de Galicia para a consulta dos eventos culturais que teñen 
lugar en Galicia.
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A seguinte táboa recolle o número total de descargas acumu-
ladas 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 1.234.403 

descargas acumuladas dende a posta en marcha do catálogo 
de aplicacións de mobilidade en 2015, das que 293.885 foron 
en 2019. En 2018 foron 238.220 descargas. A seguinte táboa 
recolle as 15 aplicacións máis descargadas en 2019:

Canle móbil Plataformas nas que 
está dispoñible

Descargas en
2019

Descargas 
acumuladas

Abalar 113.730 371.867

MeteoGalicia 56.917 370.153

Mobem 46.403 160.477

Camiño de Santiago 16.770 54.524

Transporte público de Galicia 5.883 10.504

GAIO 5.786 22.786

DOG 4.296 24.210

Sendegal 2.944 37.607

MeteoSIX 2.900 57.740

Axenda Cultura 2.322 9.355

Turismo de Galicia 2.309 14.127

Parques Naturais 1.998 16.716

Non piques. Non peques 1.981 12.573

EVAAbalar 1.635 5.717

Plataforma de contratos de Galicia 1.154 4.567
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Como complemento ao catálogo recóllense a continuación 
diversos tipos de espazos corporativos vinculados á presenza 
en internet ou espazos colaborativos.

� Plataforma corporativa de e-learning.

A plataforma corporativa de e-learning, baseada en sof-
tware libre (moodle), permite dispoñer de xeito ordenado dun 
espazo para o desenvolvemento de actividades formativas, 
organizadas no marco de programas ou organismos depen-
dentes da administración pública autonómica.

Na actualidade son uns de 4.000 os alumnos rexistrados 
nesta plataforma corporativa que no ano 2019 foi utilizada nos 
seguintes ámbitos da administración pública galega: 

• O Centro Superior de Hostelería de Galicia: conti-
nuando a súa actividade de formación en liña, publi-
cou no 2019 un total de 92 cursos en liña usados por 
689 usuarios. 

• A Secretaría Xeral de Política Lingúística ofreceu á 
cidadanía en 2019 a través desta plataforma en moda-

lidade de teleformación os cursos de capacitación na 
lingua galega CELGA 3 e CELGA 4, completándose un 
total de 11 edicións das que se beneficiaron 544 alum-
nos.

• A Academia Galega de Seguridade Pública 
(AGASP) convocou a través da plataforma 12 accións 
formativas das que se beneficiaron 544 persoas usua-
rias.

• A Consellería de Política Social, celebrou 2 cursos 
en liña no contexto do proxecto CENPOS dos que se 
beneficiaron un total de 1.101 alumnos rexistrados.

• O Instituto galego de Consumo celebrou 4 cursos en 
liña dos que se beneficiaron un total de 36 alumnos.

• A propia Amtega empregou esta plataforma para des-
envolver ata 23 cursos e seminarios en liña dirixidos a 
mellorar a capacitación técnica dun total de 1.290 téc-
nicos dos seus equipos de traballo.

� Blogs

En 2019, empregando a plataforma para a creación de blogs 
corporativos, creáronse os blogs:

Educación patrimonial – Modalidade Terras Sacras
(mosteiro e olería)
No ámbito do blog do programa “Educación Patrimonial” promovido 
e coordinado dende a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural incluíuse 
a nova modalidade “Terras sacras (mosteiro e olería) dentro do Plan 
Proxecta (que recolle as actividades e os produtos finais que realizan os 
centros no desenvolvemento dos seus proxectos e tamén para que poi-
dan ver as publicacións dos outros centros que participan no programa).
https://blogs.xunta.gal/educacionpatrimonial 

Aula Nova 
Blog do espazo de encontro, aprendizaxe e experimentación promovido 
pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que 
ten por obxectivo a difusión das novas e visitas recibidas no espazo. 
http://blogs.xunta.gal/aulanova 



49Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

� Analítica web

En 2019 seguiu medrando o número de portais que utili-
zan Google Analytics, a ferramenta que emprega a Xunta 
de Galicia para medir e analizar o tráfico web dos portais e 
servizos corporativos (visitas, interaccións dos usuarios coa 
web etc.). 

A día de hoxe, recóllense e analízanse as visitas de:

• Máis de 160 portais e servizos web do catálogo da 
Xunta. No último ano incorporáronse algúns como 
o de Primare Civil UAVS, Vai de peixe, Toponimia, O 
mar que nos move, Oficina Virtual de Medio Rural ou 
Oficina Virtual de Industria. Engádense a outros que 
xa se viñan monitorizando con anterioridade, como o 
portal da Xunta, a Intranet, o portal de Transparencia, 
CPAPX, Consellería de Economía, Emprego e Industria, 
Contratos de Galicia, Sede electrónica, Diario Oficial 
de Galicia, Amtega, Xustiza.gal, Eido Local, portal de 
Educación, Notifica.gal, Gaio etc. De moitos destes 
portais disponse de varias vistas, por exemplo para 
diferenciar as visitas internas das externas ou filtrar o 
webspam.

• 8 aplicacións móbiles. En 2019 cambiou o sistema de 
análise de datos de apps, de xeito que a información 
chega agora a Google Analytics a través da integra-
ción nas apps da ferramenta Firebase. Actualmente 
estanse recollendo e analizando os datos de 8 apps, 
nas súas versións para Android e iOS: Abalar Móbil, 
Axenda Cultura, Meteogalicia, Camiño de Santiago, 
Galicia Nomeada, Sendegal, Transporte Metropolitano 
e Mobem.

• 2 canles de YouTube. A da Xunta de Galicia e a da 
Secretaría Xeral de Cultura.

Cada mes xéranse e envíanse 96 informes mensuais auto-
matizados e personalizados por portais ou departamentos, 
25 máis que o ano anterior.

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 admi-
nistración 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 informa-
ción administrativa, a intermediación de datos e documentos, 
o arquivo electrónico administrativo, as notificacións electró-
nicas e aqueles outros elementos necesarios para a acadar a 
dixitalización plena. Inclúese tamén o impulso da súa utiliza-
ción. E por último recóllense os sistema de análise de indica-
dores de funcionamento dixital da administración, e do seu 
impacto na cidadanía e no propio funcionamento interno e 
de relación con outras administracións.

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

� Sistema de notificación electrónica de Galicia.

No relativo ao sistema de notificación electrónica de Gali-
cia notifica.gal, e o seu enderezo (https://notifica.xunta.gal), 
regulado pola Administración Pública Galega, pódense desta-
car no 2019 os seguintes aspectos: 

• Desenvolvemento das funcionalidades necesarias para 
realizar a notificación por comparecencia presencial na 
rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro.

• Integración co inventario de información administra-
tiva, para a mellora da calidade da identificación da 
notificación e a axilidade da xestión, e en concreto 
directorio oficial (incluíndo DIR3).

• Desenvolvemento da xestión automatizada de permi-
sos a usuarios segundo a información do inventario de 
información administrativa (pendente de implantar 
durante o ano 2020). 

• Incorporación de melloras de usabilidade.
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� Plataforma de sinatura electrónica.

Na plataforma de sinatura electrónica durante 2019 aca-
dáronse os seguintes obxectivos:

• Incorporación na plataforma de sinatura de utilidades 
para o dilixenciado de documentos.

• Desenvolvemento do compoñente de integración 
para a sinatura dende os sistemas de tramitación.

• Novas opcións para a incorporación de marcas visibles 
e códigos de verificación, específicamente para docu-
mentos con formatos non estándar: A3, apaisado, …

É de destacar o incremento dos sistemas de xestión ou tra-
mitación que se integran automaticamente coa plataforma 
de sinatura dixital, automatizando a xeración de documentos 
electrónicos. Ao longo de 2019 incorporáronse 20 novos sis-
temas. Ademais, en liña co principio de automatización esta-
blecido na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración Dixital 
de Galicia, a porcentaxe de documentos asinados en procesos 
automatizados acadou o 41% do total, o que supón un incre-
mento dun 7% respecto ao ano anterior.

En canto aos servizos de certificación dixital, en 2019 lici-
touse a contratación do prestador de servizos de acreditación 

Dixital para dar conntiuidade aos procesos de acreditación 
dos distintos ámbitos.

� Sistema de tramitación transversal

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 2019 
están configurados 45 procedementos que acadaron no seu 
conxunto 7.895 expedientes tramitados.

Acadáronse ademais os seguintes obxectivos en canto a 
melloras funcionales:

• Incorporación de documentación non xerada polo sis-
tema (tanto chegada polo cidadán, como xerada pola 
administración). Melloras na edición de documenta-
ción durante a tramitación.

• Mellora do seguimento completo do expediente.
• Ampliación do catálogo de datos específicos e das fun-

cionalidades de consulta

En 2019 puxéronse a disposición 
das persoas interesadas máis 
de 570.000 noti�cacións na 
plataforma notifica.gal, das que 
aproximadamente 35.000 foron 
enviadas polas administracións 
locais galegas 0
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En 2019 asináronse 
electronicamente máis de 3,9 
millóns de documentos a través 
da plataforma corporativa 
de sinatura, o que supón un 
incremento do 44% respecto ao 
ano anterior
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O grá�co recolle a distribución dos 
documentos asinados electronicamente 
polas distintas tipoxías de uso dos servizos 
da plataforma de sinatura dixital en 2019
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1.2.1.a. Estender o uso dos servizos transversais 
facilitadores da administración electrónica como 
elementos vertebradores do funcionamento dixital 
da administración – Posta en marcha da tramitación 
electrónica integral de procedementos administrativos

Enténdese como tramitación electrónica integral aquel que 
permite a xestión no eido dixital da totalidade do proceso 
dentro da Administración como na relación coa cidadanía, por 
medios electrónicos, e de xeito harmonizado en toda a Admi-
nistración. En 2019 continuaron as actividades continuas de 
integración de sistemas especializados coas plataformas cor-
porativas, garantindo a efeiciencia e a tramitación homoxénea 
nos procesos administrativos. 

1.2.2. Dixitalización das comunicacións internas da 
administración pública

O contexto normativo do procedemento administrativo 
establece un funcionamento integramente electrónico das 
administracións públicas, no qu e desaparece o papel den-
tro das Administracións, xa que a documentación achegada 
en papel polos interesados debe dixitalizarse nas oficinas de 
asistencia en materia de rexistro e os documentos xerados 
pola administración deben ser electrónicos. O uso da docu-
mentación electrónica implcia cambios no fluxo interno dos 

documentos que antes se trasladaban en papel nas comuni-
cacións entre as unidades administrativas e entre estas e as 
oficinas de rexistro.

O sistema de envío electrónico de documentación a 
outras unidades administrativas integradas no Sistema Único 
de Rexistro e a calquera Administración integrada en SIR, 
implantado nos anos anterior, permite que os envíos de docu-
mentos 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

Durante 2019 continuouse coa evolución e mantemento 
do sistema de envío e recepción electrónica do Sistema 
Único de Rexistro, superáronse os 7.300 usuarios, e reali-
záronse máis de 135.000 envíos completamente electróni-
cos coa nova funcionalidade, 103.353 a outras unidades inte-
gradas no Sistema Único de Rexistro e 32.598 envíos a outras 
administracións integradas co Sistema de Interconexión de 
Rexistros (SIR).

 

2015 2016 2017 2018 2019

Total consultas realizadas en PasaXe! 1.883.522 2.648.886 3.610.625 6.549.093 8.067.464

Administración autonómica galega 1.883.515 2.643.553 3.586.023 6.492.429 7.973.759

Entidades locais galegas 7 4.798 20.853 26.501 46.225

Administración xeral do Estado -- 333 3.458 28.792 46.198

Universidades -- 202 291 1.051 1.047

Outras comunidades autónomas 276 87

Entidades locais doutras comunidades autónomas 44 148
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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 consten xa 
en poder de calquera Administración pública e 
mellorar a e�ciencia na xestión administrativa.

En 2019 realizáronse máis de 8 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!
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1.2.3. Interoperabilidade

O catálogo de servizos de interoperabilidade estaba 
composto, a finais de 2018, por 82 servizos de interopera-

bilidade facilitados por 23 organismos (entidades cedentes), 
tanto da Administración xeral do Estado como da Adminis-
tración pública autonómica de Galicia, que se indican a con-
tinuación: 

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Título de familia numerosa autonómico

Certificado de discapacidade

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

>>>
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Administración Xeral do Estado

Ministerio de Asuntos Exteriores 
e Cooperación

Consulta de sinaturas para a legalización diplomática de documentos públicos extranxeiros

Ministerio de Educación

Verificación de títulos oficiais universitarios

Verificación de títulos oficiais non universitarios

Listaxe de de títulos oficiais universitarios

Listaxe de de títulos oficiais non universitarios

Consulta de condición de bolseiro

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

Ministerio de Xustiza

Certificado de nacemento

Certificado de matrimonio

Certificado de defunción

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

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria

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

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

Dirección Xeral da Policía Consulta de datos de identidade de persoas físicas

Dirección Xeral do Catastro

Datos catastrais

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

>>>
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>>>  Administración Xeral do Estado

Instituto Nacional da Seguridade 
Social

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

Instituto Nacional de Estadística

Consulta de datos de residencia con data de última variación padroal (só para residentes en 
Galicia)

Consulta de datos padroais

Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado 
(Muface)

Certificado individual de abonos de servizos

Certificado de afiliación

Consulta de datos de abonos

Consulta de datos de afiliación

Consulta de datos de Prestacións de Pago Único

Certificado de Prestacións de Pago Único

Servizo Público de Emprego 
Estatal

Situación actual de desemprego

Importes de prestación de desemprego percibidos a data actual

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

Tesorería Xeral da Seguridade 
Social

Estar ao día de pago coa 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

Servicios de Conferencia de 
Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE)

Consulta de Datos de Matrícula Universitaria

Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE

Consulta de Inhabilitacións para obter Subvencións e Axudas 

Consulta de Concesións de Subvencións e Axudas

Consulta de Concesións pola regra MINIMIS

Dirección General de Ordenación 
del Juego (DGOJ)

Descarga completa do rexistro de interdicións ao xogo

Descarga parcial do rexistro de interdicións ao xogo

Rexistro de alta no rexistro de interdicións ao xogo

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
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Dende a perspectiva dos procedementos administrativos cuxa tramitación motivou as consultas destacan os 5 seguintes:

Procedemento Nº de consultas 2019

BS611A - Recoñecemento do grao de discapacidade 2.357.495

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.

1.997.632

BS650A - Solicitude de pensión non contributiva de invalidez (PNC-I) 915.043

BS650G - Tramitacion e resolucion de expedientes de pensións non contributivas 816.705

ED330B - Axudas para a adquisición de libros de texto 687.093

Os 3 servizos (información ou documentos) máis consultados foron:

Servizo Nº de consultas 2018

Certificado de defunción 5.778.400

Certificado da renda 972.529

Consulta de datos de identidade 487.156

Fonte: Sistema de indicadores da administración dixital

1.2.4. Arquivo electrónico administrativo da Xunta de 
Galicia.

A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración Dixital de Gali-
cia, define o arquivo electrónico administrativo da Xunta de 
Galicia como o sistema que permite a xestión de expedientes 
administrativos electrónicos do sector público autonómico 
nas súas diferentes fases. Polo tanto, incluirá todos os expe-
dientes en tramitación e os finalizados, durante o tempo esta-
blecido nos seus calendarios de conservación. Así, o Arquivo 
Electrónico Admi nistrativo da Xunta de Galicia, que se puxo 
en marcha en 2015, amplía o establecido na Lei 39, do 1 de 
outubro, dado que da cobertura aos expedientes dende a súa 
apertura, cando están no ámbito das unidades tramitadoras, 
ata que se finalizan, cando se transfire a competencia aos 
arquivos centrais.

Durante o 2019 as principais actividades realizadas neste 
ámbito foron:

• Incorporación automática no arquivo dos documentos 
e expedientes xerados en plataformas de tramitación 
electrónica dos ámbitos de Xestión do persoal de Edu-
cación, Turismo e Función Pública. Esta incorporación 
permite a clasificación e ordeación automática dos 
documentos e expedientes. 

• Evolución continuada dos compoñentes tecnolóxicos 
para garantir o servizo nun contexto no que o número 
de documentos e expedientes electrónicos ten un 
incremento moi elevado.

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

Unha administratación dixital require que todos os niveis da 
administración avancen, e establezcan os mecanismos de 
colaboración e cooperación para o desenvolvemento de 
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servizos dixitais. No desenvolvemento da administración dixi-
tal no eido do sector publico autonómico, establécense dous 
niveis de interacción: pou unha banda coa Administración 
Xeral do Estado, e por outra coas entidades locais e outras 
administración do territorio galego.

1.2.5.a. Ampliar o catálogo de servizos dixitais 
compartidos ou interoperables coas restantes 
administracións públicas. – Administración Xeral do 
Estado

No 2019 avanzouse nas seguintes liñas de colaboración e coo-
peración entre a Xunta e a Administración Xeral do Estado, 
para o aliñamento de criterios e plataformas comúns, que 
garanten a interoperabilidade entre as diferentes administra-
cións do estado:

• Desenvolvemento da integración co Punto Único de 
Notificacións da Administración Xeral do Estado segundo 
as últimas especificacións publicadas por esta.. A súa 
implantación está pendente da planificación conxunta 
dos traballos.

No relativo ao 
arquivo electrónico 
administrativo, en 2019 
incorporáronse máis de 11 
millóns de documentos e 
97.933 expedientes de 104 
procedementos ao arquivo 
electrónico administrativo

Evolución do número de documentos no arquivo electrónico administrativo
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• Incorporación continuada dos novos servizos de inte-
roperabilidade dispoñibles na plataforma de interme-
diación de datos do Estado.

• Evolución continuada dos protocolos de integración 
do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).

• Aliñamento continuado dos catálogos DIR3 e catálogo 
de procedementos.

1.2.5.b. Ampliar o catálogo de servizos dixitais 
compartidos ou interoperables coas restantes 
administracións públicas. – Entidades locais e outras 
institucións do territorio galego.

No 2019 avanzouse nas seguintes liñas de colaboración e coop-
eración entre a Xunta e as Entidades locais e outras institucións 
do territorio galego, mediante a posta disposición de diversos 
servizos que conforman o catálogo de solucións compartidas 
habilitadoras da administración electrónica. 

Dentro do catálogo de servizos compartidos ou iniciativas 
comúns, entre as novas ou con cambios salientables, destacan 
as seguintes, en 2019



58 Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

� Segundo o xa comentado no apartado relativo ao Nodo 
de contratación pública de Galicia, incorporáronse ao sis-
tema de licitación electrónica (SILEX) 28 entidades, aca-
dando un total de 68 concellos usuarios da plataforma, 
publicando un total de 211 expedientes, 106 PASS e 105 do 
resto de procedementos.

• A Xunta de Galicia conta coa plataforma de inter-
mediación de datos pasaXe!, que se ofrece ás 
Entidades Locais Galegas como nodo de inter-
mediación das Administracións Públicas Galegas 
e que ten por obxectivo facilitar a cooperación 
entre administracións como mecanismo esencial 
para proporcionar aos cidadáns os servizos nece-
sarios para garantir o seu dereito para relacionarse 
con elas por medios electrónicos e de non pre-
sentar aqueles documentos susceptibles de ser 
consultados por conexións informáticas ou xera-
dos pola propia Administración autonómica.

 No ano 2019 déronse 10 Entidades Locais de alta na 
plataforma pasaXe!, acadando así un total de 50 
entidades que utilizan a plataforma. Ao longo do 
ano, as Entidades Locais realizaron máis de 46.501 
consultas. 

• No relativo ao sistema de notificacións electróni-
cas de Galicia notifica.gal. No marco deste piloto, 
durante o ano 2018 un total de 83 entidades partic-
iparon no mesmo, as cales enviaron máis de 35.000 
notificacións electrónicas. 

·	 A Xunta de Galicia ten a disposición das entidades 
locais o sistema propio de rexistro de entrada-saída 
AIRES. Este sistema, integrado con SIR e certificado 
na Norma SICRES 3.0, rematou o 2019 con un total 
de 14 entidades usuarias en AIRES-SIR. Durante este 
ano, 3 entidades se integraron en SIR a través de 
AIRES e 212 en SIR a través de outra aplicación.

� Continuouse coa prestación do servizo de certificación 
dixital que permite ás AAPP e aos empregados públicos 
identificarse ante os/as cidadáns/ás nas relacións electró-
nicas, así como asinar dixitalmente documentos con total 
seguridade. Un total de 199 Entidades Locais están a bene-
ficiarse dos servizos de certificación dixital ofrecidos pola 

Xunta de Galicia e emitiron en 2019 máis de 1.200 certifica-
dos dixitais de diversa índole.

1.2.6. Habilitación de procedementos administrativos.

A habilitación dos procedementos e servizos para unha admi-
nistración dixital supón unha serie de tarefas continuadas rela-
tivas a varios dos aspectos de posta en marcha:

� Revisión da norma que regule o procedemento, e elabo-
ración do informe tecnolóxico-funcional, establecido na 
normativa vixente ( o artigo 6 da Lei 14/2013, do 26 de 
decembro, de racionalización do se ctor público auto-
nómico estableceu que as disposicións de carácter xeral 
que regulen Procedementos a instancia de parte, as bases 
reguladoras e as convocatorias de subvencións, así como 
o establecemento de servizos aos cidadáns e aos empre-
gados públicos da Administración Xeral da Comunidade 
Autónoma e demais entidades integrantes do sector 
público autonómico, deberán contar cun informe tec-
nolóxico e funcional favorable emitido conxuntamente 
polos órganos con competencias horizontais en materia 
de administra ción electrónica e simplificación de proce-
dementos administrativos da Xunta de Galicia.)

� Configuración nas plataformas tecnolóxicas dos formula-
rios, servizos ou persoas usuarias dos sistemas de informa-
ción.

� Actualización continuada dos contidos dos inventa rios de 
información administrativa. 

Neste sentido, en 2019 configuráronse un total de 732 pro-
cedementos, e emitíronse 547 informes tecnolóxico-fun-
cionais de habilitación de procedementos (o 100% dos 
solicitados). O número de informes incrementouse nun 23% 
respecto ao 2018.

� No 2019 continuou o incremento do uso dos sistemas de 
administración electrónica. Así, configuráronse máis de 
10.000 permisos de empregados públicos para o uso de 
sistemas como o portasinaturas, o sistema de notificación 
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electrónica, ou o sistema de recepción de entradas elec-
trónicas nos diferentes departamentos.

1.2.7. Medidas instrumentais

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.

En 2019 publicouse a Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administra-
ción Dixital de Galicia (LEDIXGA). A lei regula a utilización dos 
medios electrónicos por parte do sector público galego 
no desenvolvemento da súa actividade e nas súas relacións 
coa cidadanía, coas demais administracións públicas e coas 
empresas e as entidades, as infraestruturas e os servizos do 
sector público galego, as medidas para o desenvolvemento 
dixital na sociedade con criterios de inclusión e non discri-
minación e os órganos con competencias en relación coa 
administración dixital. Esta estruturada entorno a 4 eixos fun-
damentais:

� Os instrumentos para o desenvolvemento da administra-
ción electrónica. No que quedan recollidos os sistemas 

corporativos para dar resposta á tramitación dixital, e se 
recolle a rede de oficinas de atención á cidadanía e rexis-
tro.

� A capacitación para acadar unha cidadanía dixital, coa 
posta en marcha do marco galego de competencias dixi-
tais.

� As infraestruturas e os sistemas para o funcionamento 
dixital do sector público, con especial fincapé no eido de 
seguridade.

� Os instrumentos de coordinación, colaboración, coopera-
ción e seguimento, coa creación do sistema de indicado-
res de administración dixital. 

  Publicáronse na sede electrónica as resolucións polas que 
se declaran as actuacións administrativas automatiza-
das 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 Gali-
cia. https://sede.xunta.gal/a-sede/actuacions-adminis-
trativas-automatizadas. 
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1.3. Plan de administración e Goberno dixitais. 
Xestión dixital dos RRHH

É obxectivo deste ámbito acadar un sistema integrado para a 
xestión dos recursos humanos e o desenvolvemento de ser-
vizos 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 siste-
mas 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 traba-
llador.

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:

• Persoal xestor da Dirección Xeral de Función Pública
• Persoal xestor das unidades responsables da xestión de 

persoal nas consellerías e organismos
• Responsables de unidades administrativas: subdirecto-

res, xefes de servizo.
• Persoal empregado público

1.3.1. Avanzar cara o expediente dixital do empregado 
público - Sistema de xestión de recursos humanos.

Durante 2019 realizáronse as tarefas necesarias para a adap-
tación e evolución continuada dos diferentes sistemas vin-
culados á xestión de recursos humanos (sistema de xestión 
de RRHH; portal do empregado público; acreditación dixital; 
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 actua-
cións de mantemento e soporte nos distintos compoñentes 

que conforman o sistema integrado de xestión de recursos 
humanos da Xunta de Galicia. Destacan os seguintes aspectos:

� Carreira profesional. Posta en marcha dos medios para a 
convocatoria do réxime extraordinario de acceso ao grao 
I do sistema de carreira profesional de persoal funcionario 
de carreira e laboral da Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma de Galicia . Para a posta en marcha do 
proceso foi necesario:

• Sistema electrónico de actualización de méritos
• Incorporación en PortaX dunha nova sección para a 

Carreira profesional que inclúe toda a información do 
proceso e o acceso as distintas ferramentas electróni-
cas necesarias para a tramitación.

� Implantación do novo sistema de xeración dinámica de 
documentos para os xestores de persoal (servizos pres-
tados, contratos, etc...). que permite automatizar a xera-
ciónde documentación e facilitar a súa consulta, incluíndo: 
homoxenización dos distintos modelos de servizos presta-
dos e outra documentación a empregar por todas as Con-
sellerías; xeración no sistema dos modelos de contratos 
que emprega cada Consellería. A posta en marcha abor-
douse cun plan de formación de 8 sesións de formación 
nas que se convocou a todas as unidades de xestión de 
persoal, previas ao arranque en cada departamento. 

Ademais ao longo do ano realizáronse as integracios do sis-
tema coa plataforma corporativa de sinatura electrónica e 
co Arquivo electrónico administrativo. Dita funcionalidade 
implantarase a principios do 2020.

�	 Análise do impacto do acordo de concertación do 
emprego público nos sistema de fichaxe.

�	 Renovación do sistema de xestión de solicitudes de 
recoñecementos médicos, integrando nun único sis-
tema os diferentes ámbitos de implantación, pero permi-
tindo unha xestión separada coas súas respectivas particu-
laridades na xestión e tramitación das solicitudes:

�	 Servizo de Prevención de Riscos de Vicepresidencia e 
Consellería de Presidencia, Admministracións Públi-
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cas e Xustiza. Orientado a persoal de: Administración 
Xeral da Xunta de Galicia, organismos autónomos e outras 
entidades, así como persoal de confianza, altos cargos, 
etc...; Administración de Xustiza en Galicia. Neste ámbito 
queda dispoñible para a campaña de 2020. Neste ámbito 
é de destacar que os empregados accederán ao novo 
sistema a través dos seus respectivos portais segundo o 
colectivo ao que pertenzan: PORTAX e OPAX.

�	 Servizo de Prevención de Riscos da Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional. 
Orientado a persoal: Persoal docente, persoal non docente 
dependente da DXFP que desempeña o seu traballo en 
centros educativos. Implantouse en setembro de 2019, co 
inicio da nova campaña 2019-2020, rexistrando un total de 
7.371 solicitudes de recoñecemento médico. No ámbito 
xestionado pola Consellería de Presidencia o sistema 

1.3.2. Avanzar cara o expediente dixital do empregado 
público - Desenvolver o portal do empregado público 
para a xestión completa da relación coa Administración

O portal do empregado público continúa a súa evolucionar 
para converterse na canle única de tramitación das necesida-
des dos empregados públicos, e de acceso ao seu expediente 
dixital. O portal debe orientarse aos distintos colectiv os e 
tipoloxías de empregados públicos, ofrecendo unha canle 
unificada que permita ademais simplificar os procesos cando 
unha mesma persoa manteña relacións laborais con distintos 
organismos ou entidades ao longo do tempo. No ano 2019 
resaltaron os seguintes aspectos:

� Tramitación electrónica das solicitudes de permisos, 
licenzas e vacacións. Xestión electrónica dos docu-
mentos xustificantivos das solicitudes que os precisan, 
así os empregados poden engadir os xustificantes a través 
do portal do empregado. Dende a posta en marcha desta 
opción no mes de decembro de 2019, xestionáronse 
3.189 xustificantes.

1.3.2.a.  Avanzar cara o expediente dixital do 
empregado público - Implantación

Ademais da evolución funcional, continúa o proceso de inte-
gración da totalidade das do sector público autonómico no 
ámbito do sistema de xestión de recursos humanos. NEste 
sentido mencionar os seguintes procesos de implantación:

� Implantación do sistema de xestión de persoal e do 
sistema de fichaxe en fundacións e outras entidades 
do sector público. Ao longo do segundo semestre de 
2019 iniciouse o proceso de implantación nas seguintes 
unidades co obxectivo e dotar a estas unidades dun sis-
tema de fichaxe e control horario:

• Xestora Entidades de Capital de Risco (Xesgalicia)
• Fundación Pública Cidade da Cultura
• Fundación Rof Codina

� Implantación do sistema de fichaxe no posto de tra-
ballo e control horario nas seguintes unidades:

 Unidades depententes da Consellería de Medio Rural. 
Data de arranque 13/05/2019
• Centro de Investigación Forestal de Lourizán
• Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo - 

CIAM
• Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia - LAFIGA
• Centro de Formación e Experimentación Agroforestal 

de Becerreá.
• Centro de Formación e Experimentación Agroforestal 

de Monforte de Lemos
• Centro de Formación e Experimentación Agroforestal 

de Lourizán
• Laboratorio de Sanidade Animal de Mabegondo
• Laboratorio de Sanidade Animal de Salcedo 
• Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia
• Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ou-

rense) - EVEGA
• Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de 

Ribadumia
• Centro de Formación e Experimentación Agroforestal 

de Guísamo
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 Unidades depententes da Consellería do Mar. Data de 
arranque 20/05/2019
• Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA)
• Centro de Investigacións Mariñas de Corón-Vilanova 

de Arousa (CIMA)
• Escola Oficial Nautico Pesqueira de Ferrol
• Escola Oficial Nautico Pesqueira de Ribeira
• Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa)
• Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico

 Unidades depententes da Consellería de Economía, 
emprego e industria. Data de arranque 03/06/2019
• Centro de Formación Ocupacional de Bueu
• Centro de Formación Ocupacional de Ferrol
• Centro Integrado de Formación Profesional de San-

tiago
• Centro Integrado de Formación Profesional de Coia 

(Vigo)
• Centro integrado de Formación Profesional “Santa 

María Europa”

 Unidades depententes da Consellería de Política 
Social. Data de arranque 10/06/2019
• Albergue Xuvenil “Area”
• Albergue Xuvenil “As Sinas”
• Campamento Xuvenil “Pontemaril”
• Campamento Xuvenil “Virxe do Loreto”
• Campamento Xuvenil de Espiñeira
• Casa da Xuventude de Betanzos
• Casa da Xuventude de Carballo
• Casa da Xuventude de Chantada
• Casa da Xuventude de Curtis
• Casa da Xuventude de Lalín
• Casa da Xuventude de Noia
• Casa da Xuventude de Pontedeume
• Casa da Xuventude de Tui
• Casa da Xuventude de Vilagarcía de Arousa
• Casa da Xuventude de Vilalba
• Casa da Xuventude de Viveiro
• Residencia de Tempo Libre de Panxón
• Centro Ocupacional do Saiar - Caldas de Reis
• Complexo Residencial Xuvenil Lugo
• Residencia de Tempo Libre-Carballiño
• Casa do Mar da Coruña

• Casa do Mar de A Guarda
• Casa do Mar de Burela
• Casa do Mar de Celeiro
• Hospedería Casa do Mar de Vigo
• Residencia Xuvenil “Altamar”
• Residencia Xuvenil “Florentino López Cuevillas”

� Implantación da tramitación electrónicas das solicitu-
des de permisos, lienzas e vacacions, en unidades que 
quedaron fora dos procesos previos de implantación:
• Casa da Xuventude de Lalin
• Casa da Xuventude de Tui
• Casa da Xuventude de Vilagarcia de Arousa
• Residencia Xuvenil Altamar
• Centro Ocupacional o Saiar (Caldas de Reis)
• Casa do Mar de Vigo
• Complexo residencial de atención a persoas depen-

dentes (Vigo)
• Escola Infantil A Farixa; 
• Escola Infantil Virxe de Covadonga
• Escola Infantil Antela
• Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol
• Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira
• Instituto Galego de Formación en Acuicultura - Illa de 

Arousa 
• Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro de Vigo 
• Laboratorio de sanidade animal de Salcedo (Ponteve-

dra)
• Laboratorio de Sanidade Animal de Mabegondo (A 

Coruña)
• Laboratorio de Sanidade e producion animal de Galicia 

(Lugo)
• Centro de Recursos Zooxenéticos de Fontefiz (Ourense)
• Residencia de Tempo Libre do Carballiño
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En 2019 tramitáronse electrónicamente 252.880 solici-
tudes de permisos, licenzas e vacacións, un 11% máis que 
no 2018. A continuación detallamos a evolución anual do 
número de solicitudes electrónicas tramitadas:

Consellería 2015 2016 2017 2018 2019

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 0 601 11.954 19.847 20.903

EDUCACION, UNIVERSIDADE E FORMACION PROFESIONAL 0 1.053 10.529 14.402 15.188

FACENDA 850 1.918 10.691 14.383 15.959

ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA 1.552 2.381 24.517 37.045 39.330

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 5 546 10.442 12.342 12.372

MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 1 719 11.182 14.448 16.436

MEDIO RURAL 1 547 23.368 36.308 41.583

MAR 0 2 4.695 7.780 10.276

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA 3.838 7.152 11.726 15.025 16.075

POLITICA SOCIAL 14 1.819 17.190 24.883 30.174

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 2.870 4.623 6.719 7.507 8.364

SANIDADE 0 1.675 18.593 24.750 26.220

Totais 9.131 23.036 161.606 228.721 252.880

Entre os beneficios acadados con este procedemento des-
tacan a eliminación do papel, a simplificación da tramitación 
e a rastrexabilidade da situación da solicitude, así como a inte-
gración directa no sistema de xestión de recursos humanos 
permitindo dispor da xestión automatizada dos cadros de 
ausencias. 
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1.3.2.b. Acreditación dixital do persoal empregado 
público 

Esta actividade inclúe a dotación inicial e a renovación conti-
nuada dos certificados de persoal empregado público e das 
tarxetas criptográficas nas que se aloxan. 

Destaca en 2019 a posta en marcha do proceso de acredita-
ción dixital do persoal docente, en concreto dos equipos 
directivos dos centros educativos, levado a cabo xunto coa 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesio-
nal, participando na definición dos procesos, a dotación de 
medios e o apoio tecnolóxico.

Durante 2019 emitíronse 4.330 novas tarxetas de acreditación 
dixital do empregado público e renováronse 3.517 certifica-
dos. A situación a decembro de 2019 era a seguinte:

Ámbito Nº persoas 
acreditadas

% sobre o
total 

Administración xeral 15.871 97,70 %

Administración de Xustiza 3.383 100,00 %

Persol docente
(equipos directivos)

2.986 100,00%

Totais 22.240 91,79 %

1.3.2.c. Intranet corporativa 

A Intranet corporativa da Xunta de Galicia, o espazo dixital para 
a difusión do coñecemento e actividade en diversos ámbitos 
de actuación. Neste senso, ao longo de 2019 incorporáronse 
3 novos espazos.

• Espazo de divulgación do Nodo de contratación 
pública electrónica de Galicia (https://intranet.
xunta.gal/contratacion) 

• Espazo de divulgación para as oficinas de atención á 
cidadanía e de rexistro (https://intranet.xunta.gal/ofi-
cinas-de-atencion-cidadania-e-rexistro)

• Espazos de divulgación do eido de seguridade: Pro-
teccion de datos (https://intranet.xunta.gal/protec-
cion-de-datos-persoais) e Seguridade da información 
(https://intranet.xunta.gal/seguridade-da-informa-
cion) 

Entre as accións encamiñadas a dotar aos empregados/as 
públicos/as de ferramentas TIC que lles permitan optimizar 
o desenvolvemento da súa actividade, en 2019 avanzouse na 
creación de comunidades virtuais que permitan o intercam-
bio de coñecemento, compartir recursos para unha aprendi-
zaxe colaborativa, optimizar a xestión do traballo, intercambiar 
coñecementos e solucións a problemas comúns, etc... 

Espazo Servizo de Metroloxía e 
Seguridade Industrial

Espazo de colaboración para a 
xestión do Servizo de Metroloxía 
e Seguridade Industrial. Nel están 
dispoñibles unha biblioteca de 
documentos, un foro e outros 
elementos comúns.

https://espazoseguridadeindustrial.
xunta.gal
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1.3.3. Emprego público. Procesos para a xestión dos 
procesos de oferta de emprego público (concursos, 
oposición, listas de contratación,…)

Os sistemas para a xestión dos procesos de selección e pro-
visión (concursos, oposicións, listas de contratación,...) debe 
axiliar e simplificar os procesos de tramitación, tanto cara 
aos aspirantes ou participantes nos procesos, como cara aos 
xestores de persoal. Durante o 2019 acadáronse os seguintes 
obxectivos;

� Adaptación na xestión electrónica das listas de con-
tratación ao Decreto 60/2019 que modifica o decreto 
37/2006 polo que se regula o nomeamento de persoal 
interino para o desempeño con carácter transitorio de 
prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal 
de persoal laboral da Xunta de Galicia. As liñas de traballo 
principais neste ámbito foron: 

• Inclusión no baremo de novos factores de puntuación 
e cómputo, cómputo dos servizos prestados en enti-
dades públicas instrumentais, ampliación do número 
de ámbitos nos que os aspirantes poden prestar servi-
zos, etc.

• Inicio do proceso de construcción do novo sistema 
de citacións e elección de prazas que contemplará 

as citacións electrónicas, telefónicas e postais e que 
permitirá a elección de prazas polos aspirantes.

� Adecuación do sistema de Xestión de listas de contrata-
ción ás novas necesidades publicadas na Resolución de 
14 de maio respecto ás probas físicas e visuais do persoal 
integrante das listas do Plan Infoga

� Melloras na xestión dos concursos de traslados. Ao 
longo de 2019 realizáronse traballos para mellorar a xes-
tión dos concursos de traslados co obxectivo de axilizar 
os tempos de tramitación e mellorar a usabilidade das 
aplicacións destinadas tanto aos participantes como aos 
xestores de persoal. 

• Adaptación e melloras no sistema web de expediente 
electrónico: Incorporación da posibilidade de que os 
participantes utilicen o sistema de identificación e sina-
tura Chave365, melloras nos controis de calidade da 
información rexistrada, xestión electrónica dos expe-
dientes, tramitación electrónica dos impresos de con-
formidade.

• Adaptación dos procesos de xestión para ter en conta 
os novos criterios de baremación a utilizar nos próxi-
mos concursos de traslados.
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1.6. Medidas para acadar unha infraestrutura 
de información xeográfica corporativa

1.6.1. Sistema de información xeográfica (SIX) 
corporativo:

A infraestrutura de información xeográfica debe adaptarse 
continuamente aos estándares, normativa e necesidades tec-
nolóxicas que permitan a súa operación e utilización. O tra-
tamento de información xeográfica, polas súas características 
propias, require dunha infraestrutura configurada e adaptada 
especialmente 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 res-
posta ás necesidades concretas e diferenciadas neste ámbito. 

A información xeográ�ca móstrase cada vez máis 
relevante en todos os procesos de plani�cación e xestión 
da administración pública. Este programa está orientado 
a dar o soporte tecnolóxico ao proceso de coordinación da 
información xeográ�ca 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 
especí�cas tanto para o tratamento como para o 
almacenamento e a difusión desta información, facéndoa 
accesible para os cidadáns

Durante 2019 abordáronse de xeito contínuo traballos de 
mellora da infraestrutura, garantindo a capacidade e rende-
mento desta ante o incremento dos servizos ofertados e da 
súa demanda. 

En 2019 rexistráronse mais de 250.000 visitas a http://
mapas.xunta.gal e máis de 470.000 visitas a https://ideg.
xunta.gal

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

A información xeográfica do sistema corporativo da Xunta 
de Galicia serve de base para o desenvolvemento de novos 
sistemas vinculados á xestión do territorio así como para a 



67Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

posta a disposición da base cartográfica dispoñible. O portal 
mapas.xunta.es concibiuse como punto de entrada único aos 
distintos recursos de información xeográfica. Desde o portal 
pódese acceder á descarga de información xeográfica de 
interese para a cidadanía e ás ferramentas de consulta e tra-
tamento. 

Durante o 2019 realizáronse as seguintes actividades relevan-
tes e acadáronse os seguintes obxectivos: 

� Análizouse o alcance do rexistro cartográfico, recollido no 
decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o 

regulamento de ordeación da información xeográfica e da 
actividade cartográfica de Galicia, e licitouse o seu desen-
volvemento e implantación para o ano 2020.

� Continuouse traballando con distintas unidades e organis-
mos para analizar tanto as súas necesidades en materia de 
información xeográfica como a información que produ-
cían que puidese ser de interese para o resto de unidades 
e para a cidadanía. 

A continuación recóllense algús dos visores e ferramentas que 
utilizan a infraestrutura corporativa:

Visor xeográfico de aproveitamentos forestais
Visor de información xeográfica que permite a visualización dos espazos 
suxeitos a algún réxime de protección ou afectados por algunha lexisla-
ción de protección do dominio público, conforme aos datos subministra-
dos polos distintos órganos competentes.

Visor das faixas de protección de incendios
Visor que dá soporte á aplicación de xestión da biomasa, para a preven-
ción de incendios forestais en faixas de 50 metros en torno aos nucleos 
rurais e edificacións. 

Visor de emerxencias
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Aplicación para a edición da hidrografía

Localización de locais de xogo



69Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

1.7. Medidas o impulso á análise intelixente do 
dato

Este programa recolle actuacións incluídas no Plan de Admi-
nistración e Goberno dixitais. Horizonte 2020. Centrase na 
consideración do dato e da información como activo rele-
vante para esta administración. En dúas perspectivas: dende 
a configuración do inventario de información administrativa 
que debe articular o modelo de información da Xunta de Gali-
cia; e dende a perspectiva da aplicación de técnicas avanza-
das para a análise do dato como fonte de información para a 
avaliación da relación coa cidadanía ou seguimento da aplica-
ción das políticas publicas. Entre os seus obxectivos: 

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

� Impulsar o acceso ao sistema de indicadores da adminis-
tración dixital

� 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 prin-
cipios e directrices de interoperabilidade no intercambio e 
conservación da información electrónica por parte de admi-
nistracións públicas. Os sistemas de información que dan 
soporte á administración electrónica deben ser coherentes 
cos criterios semánticos, organizativos e técnicos establecidos. 

A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración Dixital de 
Galicia, establece que a Administración xeral e as entidades 
instrumentais do sector público autonómico harmoniza-
rán a información básica de funcionamento dos sistemas de 
información utilizados nos diferentes ámbitos da actividade 
do sector público autonómico para permitir a coherencia da 
información e a interoperabilidade con outras administracións 
públicas.

A norma establece tamén que o Inventario da información 
administrativa do sector público autonómico recollerá os 

conxuntos de datos ou catálogos corporativos que con carác-
ter transversal serven para a identificación unívoca dos con-
tidos dos catálogos, a ordenación e a clasificación da infor-
mación e da documentación do sector público autonómico, 
garantindo a interoperabilidade entre os sistemas e entre as 
administracións.

Así, 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. Isto permitirá propor-
cionar información íntegra, clara, homoxénea, accesible e per-
manentemente actualizada de aplicación nas relacións entre 
as administracións públicas e entre estas e os cidadáns, con-
formando un repositorio único de información que garanta a 
homoxeneidade e interoperabilidade de todos os datos intro-
ducidos, así como a automatización de procesos. 

Nel se recollen na actualidade:

� Procedementos, tramitacións administrativas, e documen-
tos que forman parte da Guía de procedementos e servi-
zos

� Unidades administrativas (Directorio oficial), que se man-
tén sincronizado co directorio compartido a nivel estatal, 
DIR3.

� Series documentais. Conxunto de expedientes ou agrupa-
cións de documentos que se derivan dunha mesma fun-
ción, actividade ou proceso organizativo.

� Outros catálogos corporativos: o cadro de clasificación 
funcional, o catálogo de tipos documentais, as taxonomías 
corporativas usadas para a clasificación da información.

Durante o ano 2019 mantívose de xeito continuado o sistema 
de xestión do Inventario de Información Administrativa e o 
seu contido, cargando a información actualizada dos pro-
cedementos administrativos -necesaria para xerar a Guía de 
procedementos e servizos- e da estrutura orgánica da Xunta 
de Galicia –necesaria para múltiples sistemas de información 
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que interactúan entre sí, como o Sistema de Interconexión de 
Rexistros. 

Ao finalizar 2019 constan no inventario:

• 2.087 unidades da Xunta de Galicia, das que 334 están 
publicadas no directorio estatal DIR3. 

• 191 oficinas de atención á cidadanía e rexistro da Xunta 
de Galicia

• 1.779 unidades de xestión económico presupuestaria 
da Xunta de Galicia

Ao longo do ano foi necesario realizar modificacións na infor-
mación de 1.098 unidades ou oficinas, debido a cambios de 
estrutura, de denominación ou doutros datos relacionados 
coa unidade, como os datos de contacto, etc.

O inventario alinéase co Esquema Nacional de Interopera-
bilidade, que establece os principios e directrices de intero-
perabilidade 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 2019 continúa a evolución da plataforma BI corporativa 
mantendo o obxectivo de incorporar información analítica de 
carácter transversal a toda a administración pública que faci-
lite a toma de decisións.

En concreto, destacan as seguintes actuacións realizadas:

� Revisión da metodoloxía de traballo a seguir no desenvol-
vemento dos proxectos BI corporativos. 

� Supervisión dos sistemas de análises en desenvolvemento 
para asegurar o seu aliñamento cos estándares corporati-
vos 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-
mes de estatísticas de uso da ferramenta, aseguramento 
da calidade do dato mediante a xeración de alertas de 
indicadores e control da integridade referencial. 

Ao peche de 2019 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 do Plan de 
Administración e Goberno dixitais.

� Sistema de análise de Administración de Xustiza con dúas 
áreas analíticas: asistencia xurídica gratuita; implantación 
da administración eletrónica xudicial (sinatura electrónica, 
utilización da sede xudicial electrónica). 

� Sistema de análise de Recursos Humanos: personal; con-
trol de ausencias.

� Sistema de análise de Servizos Sociais: rexistro de entida-
des; discapacidade; inclusión social; dependencia.

� Sistema de análise de transporte público de viaxeiros: 
resumo global; expedientes sancionadores, transporte 
regular de uso xeral; 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 o 2019, evolucionou o sistema de indicadores de 
administración dixital: 
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� Evolución do sistema de análise de administración 
electrónica, homoxeneizando a presentación da infor-
mación nos distintos espazos dispoñibles e mellorando a 
calidade do dato. 

� Emisión trimestral do “informe de Sistema de Indica-
dores de administración dixital” obtendo os datos do 
sistema corporativo. 

� Publicación na intranet corporativa do cadro de indicado-
res de administración dixital (http://intranet.xunta.gal/
sistema-de-indicadores-de-administracion-dixital).

  Abordouse o desenvolvemento da canle de indicadores á 
cidadanía que quedará publicado no ano 2020.
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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 tra-
mitación de axudas, á aplicación da directiva de servizos ou á 
consolidación dos rexistros creados no ámbito de competen-
cia da Administración pública. O obxectivo deste programa 
é a simplificación dos procedementos administrativos vin-
culados 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 por-
telo único empresarial que facilite ás empresas a relación coa 
Administración pública.

2.1.2. Instituto Galego de Consumo e da Competencia. 
Reclamacións do consumidor

� Como desenvolvemento da Lei 2/2012, do 28 de marzo, 
galega de protección xeral das persoas consumidoras e usua-
rias, que sinala que a Xunta de Galicia “potenciará a arbi-
traxe 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”, púxose en marcha en 2019 no Instituto Galego do 
Consumo e da Competencia (IGCC), o Sistema de xestión 
do proceso de mediación e arbitraxe de reclamacións 
de consumo (MARCO). Este sistema facilita 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 reclamacións e denuncias de 
consumo:

• Introduce a posibilidade de xestionar, por vía electró-
nica, o acordo entre as partes (cidadán/a-empresa) 
previo ao inicio dun procedemento de arbitraxe. Ao 

mesmo tempo, facilita as xestións de alta/baixa/modi-
ficación 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...).

• Intégrase co asistente que guía ás persoas consumi-
doras no proceso de presentación dunha reclamación 
fronte a unha empresa (que é requirimento previo a 
unha solicitude de arbitraxe).

Como evolución deste sistema, abordouse tamén: 

• A integración do asistente de reclamacións de https://
consumo.xunta.gal coa sede electrónica da xunta de 
Galicia, para facilitar a presentación electrónica de 
reclamacións e denuncias en materia de consumo. Ao 
peche de 2019, esta funcionalidade está plenamente 
desenvolvida na espera da publicación no Diario Ofi-
cial de Galicia da correspondente autorización admi-
nistrativa. 

• A integración da ferramenta de xestión (MARCO) con 
outras ferramentas de administración electrónica (por 
exemplo PortaSinaturas). 

• A automatización de modelos documentais utilizados 
na tramitación do procedemento de reclamacións 
(citacións de audiencia, notificacións de laudo arbi-
tral...) co obxecto de homoxeneizar a súa presentación, 
formato… e suplir así aos soportes ofimáticos que 
viñan empregándose tradicionalmente. 

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

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 rexistro permite simplificar os dife-
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rentes trámites que deben realizar as empresas cando han de 
inscribirse en distintos rexistros públicos e achegar a informa-
ción necesaria para dispoñer da “Carpeta da empresa” na sede 
electrónica da Xunta de Galicia, permitindo aos interesados 
acceder a trámites e información sobre a situación dos seus 
expedientes.

O Rexistro Único Empresarial determina un modelo de infor-
mación que permite coordinar a rede de rexistros industriais, 
empresariais e comerciais da administración pública, evitando 
a dispersión e redundancia de información e simplificando os 
procesos e trámites nas relacións do sector coa Xunta de Gali-
cia.

Nos últimos anos púxose en marcha un Sistema de informa-
ción para a xestión integral de rexistros que incorpora distin-
tos rexistros asociados aos ámbitos de competencia da Xunta 
de Galicia: Rexistro industrial, Rexistro de industrias forestais, 
Rexistro de industrias agrarias, Rexistro Galego de Comercio e 
Rexistro de artesanía.

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. Cumprése así o principio do “dato único” e 
ao mesmo tempo garántese a cobertura dos ámbitos especí-
ficos de actividade e o contexto de cada rexistro.

Durante 2019 acadáronse os seguintes obxectivos relevantes:

� Continuouse cos traballos de integración con todas as 
ferramentas transversais de administración electró-
nica:

• Incorporación automática no sistema da documen-
tación en papel dixitalizada nas oficinas de atención 
á cidadanía e de rexistro relativa aos procedementos 
tramitados no sistema. 

• Integración co inventario de información administra-
tiva para mellorar a clasificación dos documentos elec-
trónicos xerados nos expedientes, sincronizando os 
tipos documentais definidos no inventario.

• Mellora na integración coa sede electrónica para per-
mitir a posibilidade de entradas múltiples con carga 
automática de datos e documentación. Isto supón un 
primeiro paso no avance da automatización prevista 
neste ámbito, que permita a interoperabilidade entre 
os sistemas de xestión das empresas aos sistemas da 
administración.

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

• Incorporación da posiblidade de tramitar dúas novas 
tipoloxías de procedementos con utilidades específi-
cas: autorizacións e certificados.

• Novas facilidades na xestión de requerimentos e notifi-
cacións.

• Posibilidade de incorprar documentación adicional aos 
expedientes permitindo a súa visualización na carpeta 
cidadá.

� Incorporación de novos procedementos na plataforma:

• IN633B - Resultado de actuación por organismos de 
control

• IN610A - Certificación de empresas no que se refire aos 
sistemas que conteñan determinados gases fluorados 
de efecto invernadoiro

• IN300A - Documentación de accidentes graves nos 
cales interveñan substancias perigosas

• CO300E - Programa extraordinario para o recoñece-
mento de actividades artesanais

• IN201E - Autorización do uso da Marca de Artesanía de 
Galicia

• IN201D - Revisión de actividades artesanais do Rexistro 
Xeral de artesanía de Galicia

• IN605B - Excepcionalidade para refuxios o espazos 
libres en ascensores. 

• IN620B - Incencios nos establecementos industriais
• IN620C - Rexistro de Instalacións de protección activa 

contra incendios en establecementos non industriais
• Desenvolvemento de novos procedementos que 

entrarán en funcionamento ao longo do 2020 segundo 
as indicacións da unidade responsable:
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 –  Rexistro de instalación de autoconsumo (IN470A/
IN470B)

 –  Rexistro de instalacións de raios X con fins de diag-
nóstico médico

 –  Rexistro de liñas eléctricas de baixa tensión

� Evolución funcional e tecnolóxica da Oficina Virtual de 
Industria, incorporando un novo deseño “responsive” 

que se adapta aos distintos dispositivos e novas funcio-
nalidades como a visualización de mapas coa información 
dos rexistros, 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”e facilidades para a exporta-
ción de datos que faciliten a súa reutilización. 

� Soporte e mellora continua dos procedementos xa 
implantados na plataforma. 

En canto a formación e divulgación da plataforma, ao longo 
do ano realizáronse sesións divulgativas:

• aos usuarios do ámbito da Administración industrial 
nas xefaturas territoriais

• aos usuarios do ámbito do rexistro forestal
• aos organismos de control, usuarios dun dos procede-

mentos implantados
• así mesmo elaborouse un vídeo divulgativo para as 

empresas do sector forestal. 



75Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

2.2. Medidas para a xestión dixital do emprego

No ámbito de emprego as actuacións máis relevantes foron o 
cambio de equipamento nas oficinas de emprego, moderni-
zando os postos de traballo dotandoos de un equipamento 
máis potente e máis ergonómico. Este cambio de equipa-
mento volve a reducir o consumo enerxético TIC, pasando de 
20w a 10w, continuando o compromiso coa axenda 20-20-20 
da Comisión Europea. Por outra banda melloraronse a iterac-
ción con cidadán simplificando os accesos á oficina virtual e a 
mobem. De novo incrementouse o uso das canles telemáti-
cos chegando ao 35,43% das renovación realizadas de forma 
telemática. No ano 2019 as renovacións a través da aplicación 
móbil alcanzaron as 58.900, o que supón un incremento do 
43,66% fronte ao 2018. O uso das canles telemáticas (oficina 
virtual de emprego, app Mobem, puntos de información) 
supuxo un aforro de máis de 3.000.000 de km en despraza-
mentos aos cidadáns. Entre este destacan o aforro produ-
cido polos puntos de información, que aforran aos cidadáns 
unha media de 33km en desprazamentos para renovar a súa 
demanda de emprego.

O novo sistema de xestión de espera xestionóu 1.518.539 tikets 
no 2019.

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

No 2019 continuouse a recopilar datos para avaliar as causas 
de incremento ou diminución do paro e desenvolvéronse 
novos cadros de mando de paro diario.

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

Durante o 2019 cumpríronse todos os obxectivos SISPE, des-
envolvendo en prazo, para a súa posta en producción, as dis-
tintas funcionalidades acorde aos ditos obxectivos. 

Desenvolveuse o sistema de autenticación de empresarios 
vía contrata para engadilos aos certificados dixitais e simplifi-
couse a forma de acceso á oficina virtual e a mobem 

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.
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2.2.3. Evolucionar os sistemas de información de xestión 
da orientación laboral.

Integrouse o novo sistema de orientación na plataforma tec-
nolóxica permitindo o uso de credenciais criptográficas na 
aplicación, mellorando a seguridade da mesma.

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

No ano 2019 continuouse a evolución dos sistemas de infor-
mación adaptandoos ás novas normativas e procedementos. 
Comezouse o novo desenvolvemento da aplicación de xes-
tión de traballadores transfronteirizos.

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

Evolucionáronse os sistemas do ISSGA de acordo ás necesida-
des deste organismo.

2.2.6. Modernizar a dotación das oficinas de emprego.

No 2019 despregáronse os novos sistemas para as oficinas de 
emprego que melloran a ergonomía do posto de traballo, 
mellorando a pantalla de visualización (24 polgadas), redu-
cindo o consumo eléctrico (8,5w máximo) o que supón unha 
redución do 50% fronte ao equipamento anterior; e despre-
gouse 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 equi-
pamento adxudicado.

Migráronse ao CPDI o 100% dos sistemas de información que 
dan servizo aos ámbitos de emprego e traballo.

Mapa de uso dos puntos de información

2.2.7. Incorporación de novas funcionalidades nos 
sistemas de xestión da formación para o emprego

As aplicacións de formación para o emprego incorporaron 
novas funcionalidades como o rexistro das entidades de for-
mación ou o rexistro de especialidades. Así mesmo, incorpo-
ráronse funcionalidades de interese para o alumnado como o 
envío de certificados asinados electrónicamente.

Entidades 561

Cursos Solicitados 5.157

Cursos Aprobados 2.631

Plazas Solicitadas 72.851

Plazas Ofertadas 36.305

Candadtos Gestionados 54.555

Alumnos iniciados 23.041
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2.2.8. Implantación do sistema de fichaxe por pegada 
dixital

Avanzouse no uso do sistema de pegada dixital para os cursos 
de formación en dous aspectos: por unha banda, un cambio 
de tecnoloxía que permite fichaxes máis áxiles e, por outra 
banda, un sistema de explotación destes datos dirixido aos 
técnicos de formación.

2.2.9. Portal do alumnado de formación para o 
emprego.

Avanzouse no desenvolvemento dunha aplicación dirixida ao 
alumando de formación para o emprego con funcionalidades 
como búsquedas avanzadas de cursos, expediente formativo 
ou repositorio de certificados electrónicos. Está prevista a 
posta en servizo do dito portal durante o primeiro semestre 
de 2020.
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2.3. Medidas para a xestión dixital da vivenda

Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de 
información relacionadas coa xestión das políticas de vivenda 
de Galicia. Dita modernización permitirá unha mellora na cali-
dade dos servizos, tanto na xestión e na toma de decisións, 
coma no referido á información e servizos ofrecidos aos usua-
rios; mellorando tanto a explotación como a xestión da infor-
mación en poder da administración.

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

Realizouse o mantemento de varias aplicacións adaptándoas 
ás convocatorias publicadas en 2019, entre as que cabe des-
tacar: préstamos cualificados para a rehabilitación de edi-
ficios e vivendas, bono e prórroga do bono alugueiro social 
e novo bono social para vítimas de violencia de xénero, axu-
das ao alugamento de vivenda, rehabilitación de edificios de 
vivendas, subvencións para a adquisición de vivenda e para a 
adquisición de vivenda en centros históricos. 

Finalizáronse os desenvolvementos do censo de solo empre-
sarial da Comunidade Autónoma de Galicia, do censo de 
inmobles declarados en estado de abandono en Áreas de 
Rehabilitación e en Áreas Rexurbe e do rexistro de núcleos 
rurais en estado de abandono que permitirá aos concellos o 
rexistro público das edificacións residenciais que conformen 
o núcleo. Aínda que as aplicacións están desenvoltas, a súa 
posta en marcha realizarase en 2020 coa publicación da nor-
mativa correspondente. Estase a desenvolver a plataforma de 
rehabilitación para a xestión das Áreas de Rehabilitación inte-
gradas e as Áreas Rexurbe.

Por último, publicouse en decembro o novo portal para o 
Observatorio do Solo Empresarial de Galicia: www.observa-
toriodosoloempresarial.gal. 

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

En xullo adxudicouse o contrato de servizo para o desenvol-
vemento da plataforma electrónica integral de vivenda e solo. 
Esta plataforma incluirá o desenvolvemento dos módulos de 
solo empresarial, solo residencial, construcións, xestión patri-
monial, xestión do IBI e taxas dos inmobles do IGVS, o rexistro 
único de demandantes de vivenda e por último, o inventa-
rio centralizado e actualizado de bens mobles e inmobles do 
IGVS. Na actualidade, están en desenvolvemento os módu-
los transversais da plataforma, o rexistro de demandantes de 
vivenda e o módulo de xestión do solo.

2.3.3. Favorecer a interoperabilidade cos sistemas de 
información doutros organismos.

Desenvolvéronse integracións con Pasaxe! Dos seguintes ser-
vizos: consulta de bens e inmobles e importes de prestacións 
de desemprego percibidos nun período.

Na aplicación de xestión de fianzas de aluguer, habilitouse 
a finais de outubro o deposito de fianza a través de internet 
evitando o desprazamento dos cidadáns á entidade bancaria. 
Neste período, depositáronse 670 fianzas por internet.
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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 ferramen-
tas 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 informa-
ción entre os distintos niveis unidades asistenciais e de xestión 
involucradados na prestación de servizos sociais.

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

Desenvolvéronse novas funcionalidades, segundo as priorida-
des fixadas, no sistema de información galego de atención á 

dependencia (SIGAD) e no sistema de tramitación da discapa-
cidade (CENDIS), entre outras: 

� Desenvolvemento da primeira fase do módulo de xestión 
de nóminas de Prestacións económicas e libranzas de 
dependencia 

• •Desenvolvemento dun módulo específico para a xes-
tión da teleasistencia

• Adaptacións a variacións normativas (cálculo de copa-
gos; criterios de ordeación do PAR – plan de asignación 
de recursos de dependencia)

• Integración con HSUE (recepción de Informes Sociais)
• Soporte ao proceso extraordinario de envío masivo de 

comunicacións de incremento de contía da libranza en 
dependencia 

• Adaptacións necesarias para soportar os cambios ope-
rados no modelo de xestión de citas de discapacidade 
a través do 012.
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2.4.2. Desenvolver novas funcionalidades e servizos nos 
sistemas de información de xestión das prestacións de 
inclusión.

Desenvolvéronse novas funcionalidades, segundo as priorida-
des 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:

• Adaptacións ao novo Decreto de RISGA (variacións na 
xestión do actual tramo persoal e familiar, e novos tra-
mos de inserción e transición ao emprego)

• Integración con HSUE no marco da xestión do tramo 
de inserción coordinada cos Equipos de inclusión e cos 
servizos Sociais sociais comunitarios

• Ampliación do servizo de consulta da situación de 
beneficiario de RISGA dispoñible en PASAXE (incorpo-
ración de información de tramos)

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

Desenvolvéronse novas funcionalidades, segundo as priori-
dades fixadas, nas principais aplicacións da área de familia e 

menores (Protección de menores, Xustiza Penal, Escolas Infan-
tís, entre outras). Entre elas:

� MENOR

• Desenvolvemento e posta en marcha dun perfil espe-
cífico para acceso por Centros de reforma (xestión de 
varios libros de rexistro)

� Escolas Infantís

• Melloras nos mecanismos de coordinación entre redes 
de escolas infantís e coa xestión do Bono concilia

• Integración con servizo de consulta de situación de 
alta en seguridade social de PASAXE

• Desenvolvemento e inicio da pilotaxe da integración 
co rexistro de entrada (REXEL)

� LEXNET

• Inicio dos traballos de implantación da ferramenta de 
intercambio de documentos con Xustiza na área espe-
cífica de Puntos de encontro familiar (PEF)
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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 servi-
zos, 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 de cambios normativos 
na avaliación da formación básica. Novo sistema de pre-
sentación de solicitudes de admisión e probas de acceso 
das ensinanzas artístico-superiores. Melloras na escolariza-
ción combinada.

� HOVAES: Creación dun novo sistema de información que 
permite tramitar os expedientes de títulos extranxeiros 
para a súa homologación e validación. Integración cos 
sistemas de administración electrónica como a sede elec-
trónica, pagos de tasas do Cixtec, Portasinaturas, Arpad ou 
Notifica.

� 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. 
Melloras en FPWIKI, coa creación dun sistema que permite 
editar os contidos por docentes para formación profesio-
nal, e a adaptación do sistema para o seu acceso a través 
de roles, que permitan a edición en función das familias 
profesionais.

� Axudas e Fondo de Libros: Unificación nun único sistema 
do fondo solidario e os vales de libros e material. Melloras 
na xestión das reducións de existencias de libros do fondo.

� XIE: Integración de actividades doutras aplicacións e visua-
lización de actividades de aplicacións de Educación. Xes-
tión de convocatorias: avance de convocatoria do DOC e 
da convocatoria do plan xeral de inspección.

� Programacións: Novo sistema de información de xestión 
das Programacións didácticas, coa posibilidade de definir 
a programación didáctica e a programación de aula, e per-
mitindo a definición da avaliación por competencias. 

� Programacións FP: Novo módulo de seguemento das pro-
gramacións para proporcionar información medible ao 
profesorado e á dirección do centro e inspección acerca 
da evolución.

� Centros Educativos: Novas áreas de influencia, e novos 
informes estatísticos.

� Transporte Escolar: Melloras de usabilidade na asigna-
ción de alumnos. Integración con abalarmobil. Xestión do 
alumnado de escolarización combinada (alumnado que 
usa o transporte doutro centro). Adaptación da aplicación 
ás liñas integradas de Mobilidade, permitindo a copia dos 
alumnos dun ano ao outro coma nas de Educación.

� Comedores Escolares: Mellorouse a usabilidade do sistema 
e consolidouse os sistema de sinatura dixital, cun piloto en 
centros educativos.

� UPTCEN: Reforma das fichas de inspección para mellorar 
a presentación de información, desglosando a previsión 
para o próximo curso dos datos do centro e a súa evolu-
ción histórica. Novas regras de creación de catálogo: novos 
algoritmos de cálculo de unidades habilitadas e postos de 
traballo. Informes con posibles modifiacións de centros 
con anomalías con respecto ao cálculo automático.

� AVALIA: Xestionáronse as probas de avaliación do sistema 
educativo 2019. Integrouse a aplicación de Premios Educa-
tivos e xestionáronse as súas probas. Creáronse novas fun-
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cionalidades para xestión de procedementos de revisión 
dos resultados das probas.

� Títulos: Axustes na xestión do Suplemento Europeo do 
Título (SET): melloras na importación de datos dende 
codex para o SET, tramitación de propostas con SETs 
dende centros adscritos.

� Portal educativo: Integración dunha nova funcionalidade 
do espazo Familias e Alumnado, onde se amosa informa-
ción simplificada dos distintos aspectos máis buscados no 
portal por ditos colectivos.

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

Continuouse coa análise de requirimentos dun novo sistema 
que permita a xestión integrada da documentación xestio-
nada 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 adxu-
dicación de destinos provisionais (CADP): Nova funcionali-
dade de recuperación de solicitudes anteriores. 

� Sistema de información de xestión das Oposicións aos 
corpos docentes: Mellora da solicitude de participación 
que inclúe cambios significativos na validación de datos 
e posibilidade de indicar o procedemento e convocato-
ria anterior na que se alegou documentación necesaria. 
Mellora do proceso de validación automática de solicitu-
des, gardando a trazabilidade no proceso de validación. 
Adaptacións da documentación xerada á nova normativa 
sobre protección de datos. Adptación do sistema ao nova 
pasarela de pago de taxas do CIXTEC.

� Sistema de información de xestión do datos persoais do 
profesorado (Datospersoais): Nova funcionalidade para 
que tanto o persoal docente como non docente depen-

dente da Consellería de Educación achegue os partes de 
baixa, confirmación e alta dixitalizados e se avise nese 
momento ao seu centro de destino a a Xefatura Territo-
rial correspondente. Implementación do requirimento de 
documentación no proceso de recoñecemento de forma-
ción.

� Sistema de información de xestión de Persoal docente: 
Recoñecemento como servizos prestados dos días de 
vacacións aboados e non disfrutados, recálculo dos trie-
nios do persoal afectado e xeración das propostas reso-
lucións de recoñecemento correspondentes e resolucións 
finais. Inclúe integración do sistema coa xestión de expe-
dientes electrónicos (ARPAD). Mellora na xestión de inter-
cambios concedidos ao persoal interino. Incorporada unha 
nova funcionalidade para a xestión informática de licenzas 
IT nas Xefaturas Territoriais e nas inspeccións médicas das 
mesmas.

� Sistema de información de xestión do concurso xeral de 
traslados (CXT): Adaptación do proceso de xeración de 
solicitudes para a adxudicación ás normas de depuración. 
Adaptacións da documentación xerada á nova normativa 
sobre protección de datos. Adaptación dos arquivos de 
resolución aos novos requerimentos das normas de depu-
ración.

� FPROFE (Xestión da formación do profesorado): Imple-
mentación da funcionalidade de recollida das inscricións 
de Licenzas de Formación a partir das preinscricións feitas 
previamente, permitindo achegar o proxecto presentado 
e devolvendo unha solicitude a presentar no rexistro. Así 
mesmo o sistema permitirá que eses proxectos sexan 
valorados e puntuados dende SSCC.

� CENPRI: Melloras na usabilidade da aplicación. Creación de 
novos tipos de documentación e avisos por correo elec-
trónico. Integración do módulo de xestión de convocato-
rias de concertos e unidades concertadas por ensinanza e 
centro. Contemplar reduccións horarias correspondentes a 
permisos de paternidade. Enviar aviso a xubilados parciais 
de que están de baixa por IT máis de 15 días e impedir o 
rexistro de novos xubilados parciais.
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2.5.4. Evolucionar os sistemas de información de xestión 
de programas, plans, convocatorias, ...

� PIALE: Adaptación ás novas actividades da mellora da com-
petencia lingüística e comunicativa en lingua estranxeira 
do profesorado.

� Acreditación(Xestión de acreditación de competencias 
profesionais): Completada a Integración con sede electró-
nica. Implementado o inicio de sesión dos solicitantes con 
calquera dos métodos de autenticación soportados por 
aplicacións de acreditación. Recepción trámites comúns. 
Xa se permite a xestores de centros o rexistro ou edición 
de solicitudes non entregadas.

� Programas Educativos(Xestión de programas educativos a 
desenvolver en centros): Permitir a xestión de varios pro-
gramas na mesma convocatoria no aplicativo de Contra-
tos-Programa.

� AXUDASLE: Creación de novos controis para o acceso as 
axudas, control da renda, control de discapacidade ou 
familia numerosa.

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

Xestionáronse as probas ABAU e acceso á universidade, adap-
tando a aplicación aos cambios normativos e o cambio de 
convocatoria de setembro a xullo da ABAU. Implantouse a 
sinatura dixital nos informes de resultados das probas, certi-
ficacións e traslados de expedente. Enviáronse as tarxetas de 
resultados das probas asinadas dixitalmente por correo elec-
trónico aos alumnos.

Implantouse unha xestión de estados nos resultados das pro-
bas para indicar se eran provisionais ou definitivos, tendo en 
conta as reclamacións do alumno e o prazo da convocatoria. 
Modificáronse as prioridades de acceso á universidade pola 
cota de maiores de 25 anos e modificouse o cálculo da cualifi-
cación de acceso na cota de titulados universitarios.
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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 empregabili-
dade 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 xunto co 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, atenderon máis de 97.000 
incidencias. 

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

� DRD/DRDAdi/DRDEspe/DRDRespe: En DRDOrienta, 
implementaronse validacións dos valores introducidos no 
sistema contra outras fontes de datos da Consellería. Adap-
tación do DRD para recoller novas ensinanzas. Melloras na 
pantalla de resumo de situación dos centros. 

� BICED: Integración coa plataforma transversal PLATBI.
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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 ás 
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 do ano 2018, a elaboración de 
mestres, a explotación de datos, a elaboración de informes a 
medida e o procesamento de colectas co SITME.

Ademais, implementáronse procesos de sincronización de 
datos coa oficina virtual do transporte (OTRANS) para a carga e 
consolidación de cambios nos novos contratos de concesión 
de servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso 
xeral por estrada (Lotes do XG600 ao XG743) e modificacións 
no calculo de tarifas, na elaboración de mestres e nos cálculos 
de bonificacións aos novos concesionarios.

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

Adxudicouse e iniciáronse os desenvolvementos dos proxec-
tos: sistema de xestión e tramitación de expedientes de recla-
mación á Xunta Arbitral e plataforma de formación para a 
certificación de profesionais do transporte, cofinanciados nun 
80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no 
marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Ademais, desenvolveuse a xestión da perda de honorabili-
dade aos xestores de transporte na aplicación de tramitación 
de expedientes sancionadores en materia de transporte.

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

Prestouse soporte no sistema para a sinatura dixital 
desatendida, mediante selo electrónico, de documentos de 
forma masiva por lotes. 

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

Licitouse a aplicación para a xestión do control e mantemento 
das obras de paso e incluída no plan de modernización tecno-
lóxica para a Axencia Galega de Infraestruturas. 

Realizouse o mantemento evolutivo da aplicación de xestión 
de estradas, XESTA. Entre as principais desenvolvementos des-
tacan un novo módulo para a auditoría de bonificacións de 
peaxes. 

Por último, púxose en marcha a aplicación para a tramitación 
de expedientes de expropiacións, SITEX, en materia de estra-
das para a Axencia Galega de Infraestruturas. Relacionado con 
este proxecto, licitouse o servizo de desenvolvemento dun 
sistema de información para a tramitación de expedientes de 
determinación de prezo xusto do Xurado de Expropiación de 
Galicia (XEG). 
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2.7. Medidas para a xestión dixital do medio 
ambiente

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

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

Realizouse o mantemento evolutivo da aplicación móbil de 
Meteogalicia desenvolvendo unha versión nativa para disposi-
tivos Apple. Ademais, en xullo estreouse un novo deseño máis 
moderno e sinxelo, con importantes melloras de rendemento. 
No ano 2019, a APP acadou as 370.153 descargas e está dispo-
ñible para dispositivos iOS, Android e Windows Phone. 

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.

Finalizouse o desenvolvemento da aplicación para a xestión 
da información sobre a localización e distribución espacial das 
especies de flora e fauna silvestres en Galicia e outra informa-
ción asociada (como o estado do hábitat e factores de ameaza 
principais) que permite o seu seguimento a través dunha solu-
ción de mobilidade.

Evolucionouse e adaptouse o portal de caza á resolución do 
15 de maio de 2019 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 tempada de caza 2019/2020. Adap-
touse o portal para a xestión do sorteo de permisos de cotos 
de pesca fluvial á convocatoria 2019.

E por último, implantouse o novo sistema de emisión e 
renovación de licenzas de caza e pesca de Galicia. Ademais, 

 desenvolveuse a xestión do exame do cazador á nova plata-
forma de licenzas. Dende a posta en marcha do novo sistema, 
emitíronse 2.215 licenzas de pesca e 32.846 licenzas de caza.

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

Desenvolveuse un sistema para a xestión integral de axudas 
tramitadas por a Dirección Xeral de Patrimonio Natural vincu-
ladas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos 
no ámbito dos concellos da Rede Natura 2000 e dos Parques 
Naturais de Galicia para a convocatoria 2020.

Adaptouse sistema de autorizacións de visita ás illas Atlánticas 
para incorporar a emisión de autorizacións de acceso á Illa de 
Ons tal e como se recolle no novo plan reitor de usos e xes-
tión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas 
(PRUG) aprobado polo Decreto 177/2018 publicado no DOG 
do 18 de febreiro. No ano 2019, emitíronse a través da plata-
forma 221.331 e 110.635 autorizacións de acceso ás Illas Cíes e 
Ons, respectivamente.

Por último, publicouse o novo portal da reserva de biosfera 
transfronteiriza Gerês-Xurés (https://www.reservabiosfera-
geresxures.eu).

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 Laborato-
rio de Medio Ambiente de Galicia.
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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 adminis-
tración 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

No ámbito de gandaría o esforzo continuou enfocado no 
novo sistema de Xestión de Gandaría (XESGAN), un ecosis-
tema integral con aplicacións que permiten unha importante 
reorganización, ampliación funcional e mellora tecnolóxica 
(contorna web, arquitectura corporativa) respecto das exis-
tentes, facilitando ademais a comunicación entre elas. Este sis-
tema substitúe ao SIXC nun contorno web que fai a solución 
mais atractiva e usable para os usuarios. Permite implementar 
novas validacións cun interface mellorado e mellorar a cali-
dade e trazabilidade da información, xerando e almacenando 
a documentación pertinente. Intégrase co Rexistro de Explo-
tacións Agrarias de Galicia, no que delega a actualización da 
información específica. Novas funcionalidades como a xestión 
de naves en aves de corral, xestión de asentamentos apìco-
las, asistentes de cálculo de UGMS incrementan o valor desta 
nova solución.

Durante 2019 puxéronse en uso as aplicacións INGAN-Inspec-
cións e déronse por finalizados os módulos de INGAN-Controis 
Sanitarios e INGAN_Calificacións Sanitarias, que estarán en uso 
no primeiro trimestre do 2020. No 2020 completarase tamén 
o último módulo pendiente MOGAN (Xestión do Movemento 
pecuario: rexistros nacionais de movemento, emisión de guías 
de orixe e sanidade pecuaria e toda a operatoria realizada a 
partir dos animais sacrificados) – de gran impacto na xestión – 
co que quedará completada a renovación da xestión integral 
de gandaría.

A potencialidade destes sistemas de información do eido 
gandeiro amósase con algúns indicadores de xestión no 2019: 
mais de 1,4 millóns movementos de animais con seguimento 
de entrada ou saída nas explotacións, con 837.000 animais 
implicados; con mais de 46.000 altas nas subexplotacións rela-
cionadas cos mesmos. Outro sistema - o de xestión de axudas 
de melloras estruturais (explotacións agrarias) - permitiu xes-
tionar mais de 32,5 millóns de euros en axudas.

De elevado impacto no control da sanidade animal son tamén 
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 Gali-
cia (744.468 mostras xestionadas con este sistema no Labo-
ratorio , das que 539.000 tiveron no 2019 entrada telemática). 
Rematouse a implantación no portal web da Consulta de his-
torial dun animal e dunha explotación así como consultas para 
as asociacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) e parti-
culares; e melloras como a consulta detallada e descargas en 
diferido

Sistema de Xestión das actuacións en campo das cam-
pañas de saneamento gandeiro, que xestionaron no 2019 
actuacións en mais de 145.000 explotacións con 1,3 millóns de 
mostras recollidas, incluídas as de tuberculina, e que permiten 
ao persoal técnico (veterinario) planificar as visitas ás explo-
tacións, 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).

Outros sistemas ou elementos relevantes na xestión agraria 
que poden sinalarse pola súa importancia:

• O Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (REAGA) 
é unha aplicación estrutural de Medio Rural, que cen-
traliza a información das explotacións agrarias de 
Galicia: xestionáronse mais de 162.000 explotacións e 
450.000 rexistros de terceieros asociados ás mesmas. 
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• O Rexistro de Produtores e Operadores de Medios de 
Defensa Fitosanitarios de Galicia xestiona actualmente 
mais de 108.000 rexistros (usuarios profesionais) dados 
de alta facilitando o intercambio co sistema nacional 
de rexistro

• Puxéronse en marcha novos sistemas para a xestión 
das axudas de maquinaria en réxime asociativo e liñas 
de asesoramento para titulares de explotacións agra-
rias, coas integracións e facilidades da administración 
electrónica

• O sistema de información para a xestión da contabi-
lidade vitivinícola (CONVIT) para o cumprimento das 
obrigas de rexistro e declaración de diversas prácticas 
do sector vai permitir a xestión dos libros de contabili-
dade vitivinícola e a presentación de declaracións dos 
mesmos

• Arranque do novo desenvolvemento dun novo sis-
tema de xestión das axudas ligadas ás melloras estru-
turais nas explotacións agrarias, unha das principais 
liñas de axuda do PDR actual, que moviliza anualmente 
importes superiores a 32 millóns de euros.

2.8.2. Desenvolver novos servizos e canles de relación 
telemática co sector agroforestal a través de Oficina 
Agraria Virtual

O esforzo en 2019 continuou no traballo de desenvolvemento 
dunha nova Oficina Virtual Agraria (OAV) de servizos con 
tres obxectivos principais: Mellorar o rendemento e presta-
cións do sistema actual, técnica e funcionalmente; aliñarse co 
novo sistema integral de xestión gandeira (XESGAN); e facilitar 
o uso desde dispositivos móbiles.

Trala entrada en funcionamento a finais de 2018 das novas Ofi-
cina Virtual de Sanidade Vexetal (consultas e declaración de 
cultivos, especies vexetais e rexistro de produtores) e Oficina 
Virtual do Rexistro Vitícola (consultas de explotación vitícolas), 
está xa prácticamente rematada – a expensas da incorpora-
ción da tramitación das e-guías - a nova Oficina Virtual de 
Gandaría, que vai permitir a realización de moitos dos trámi-
tes mais habituais desde dispositivos en mobilidade, ademais 
de mellorar a facilidade de uso da actual.

No 2019 mais de 31.000 usuarios xestionaron 842.667 servizos 
- mais do 44% correspondentes a explotacións na provincia de 
Lugo - cunha porcentaxe de tramitación telemática directa do 
75% e telefónica asistida a través do 012 do 17%, ata acadar un 
92% de xestión non presencial. Segue crecendo a porcentaxe 
telemática, que vaise ver reforzada coa nova canle de acceso 
en mobilidade no 2020.

En conexión co anterior, a nova nova Oficina Virtual de 
Medio Rural (https://ovmediorural.xunta.gal/gl) permite 
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. No 2019 mais de 20.000 usuarios 
desenvolveron unha media de 85000 visitas mensuais, con 
especial referencia á entrada aos servizos da OAV-Gandaría, 
montes veciñais en mán común e concentracion parcelaria. 
Tamén está listo para publicar o novo portal de Consellería de 
Medio Rural, cunha orientación mais moderna e orientada ao 
cidadán que quere coñecer ou obter mais información da súa 
xestión, tras un redeseño completo en contidos e deseño des-
envolvido en 2019.
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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

O sistema de Xestión do proceso de almacenamento e 
xestión da información das fases dos acordos de concen-
tración parcelaria (INFCOP) conta con 48 zonas de concen-
tración incorporadas.

O sistema de soporte (SITEGAL) de xestión do Banco de 
Terras de Galicia (en 2019 o portal recibiu mais de 126.000 
visitas con 2,37 millóns de páxinas vistas) incorporou a posi-
bilidade de presentar electronicamente as solicitudes de 
arrendamento; están incorporadas no sistema mais de 9300 
parcelas cunha superficie de 4935 hectáreas, con 1522 arren-
damentos activos.

Por último, e unha vez completada a análise previa, no 2019 
lanzouse a licitación dun sistema de información para a xes-
tión das axudas baixo metodoloxía LEADER do PDR, unha 
liña de interese xa que o novo Programa de Deenvolvemento 
Rural actualmente en análise a nivel europeo vai potenciar 
este tipo de metodoloxías e axudas relacionadas.

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) dá servizo a todas 
as unidades que tramitan fondos FEAGA/FEADER, así como 
ao Organismo Pagador FOGGA na xestión, control e xustifica-
ción dos pagos: en 2019 (con melloras na xestión de proce-
sos, cálculo de intereses, liquidación complementaria, trami-
tación conxunta e integración co portasinaturas, entre outros 
aspectos de avance) xestionou mais de 216.000 operacións de 
pagos por un importe total superior a 377 millóns de euros 
(axudas FEAGA e FEADER). O interese do sistema levou a que 
fora solicitado pola Comunitat das Illas Baleares para o seu 
emprego, co que se desenvolven en común melloras sobre 
o mesmo. Outros organismos pagadores de fondos europeos 
agrarios de diferentes comunidades autónomas manifestaron 
o seu interese por empregalo, coas que se están mantendo 
distintas presentacións.

Cómpre resaltar a importancia do sistema para xestión de 
axudas directas da Política Agraria Común PAC. No 2019 
tramitáronse 22.654 solicitudes únicas de axudas destas axu-
das que resultan vitais no eido agrícola galego, ademais de 
8.457 alegacións ao SIXPAC e outro tipo de solicitudes (cesión 
de dereito de pago básico, ratificación e renuncia do réxime 
de pequenos agricultores, e outros). No 2019 incorporaronse: 
o módulo de monitorización, que xestiona o envío de infor-
mación e a recepción do resultado da monitorización, soporte 
do piloto de monitorización levado a cabo no concello pon-
tevedrés de Forcarei; novas aplicacións móbiles actualmente 
en fase de probas para o envío de fotos xeoreferenciadas por 
parte do agricultor (dentro do proceso de monitorización) 
e para o acceso á información de SGA polo cidadán (exten-
dendo así o uso xa existente do portal do cidadá SGAGPI)

O visor SIXPAC permite a visualización de 45 millóns de recin-
tos, recibindo unha media de 600.000 peticións diarias, e no 
2019 incluíuse a posibilidade de ver a xeometría nos datos 
anteriores, facendo así a comparativa internual, que tamén 
se habilita para 2020, mentras que a ferramenta de apoio nos 
controis de campo das axudas da PAC facilitou a realización 
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de controis de 43.000 parcelas que supuxeron unha superficie 
inspeccionada de 24.000 hectáreas.

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

Evolucionouse o sistema de apoio na xestión dos indicadores 
do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR 2014_2020) 
– INPDR., que leva o seguimento de 64 submedidas (accións 
e axudas de distintas medidas do PDR con 18 organismos da 
Xunta de Galicia implicados) en aspectos de consulta automá-
tica de indicadores de contexto, inclusión de novas dimen-
sións e valores executados ou carga de beneficiarios dende 
outros sistemas; e unha vez publicado o portal de apoio e 
difusión do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 
(https://pdr-mediorural.xunta.gal/web/pdr/benvido), séguese 
traballando para engadir novos contidos aos xa existentes 
(documentación, axudas, innovación, …) e facilidades de 
apoio ao Comité de Seguimento do PDR, incorporación dun 
sistema experto cara ao cidadán,… Este portal senta tamén 

as bases cara ao apoio da difusión do novo PDR, no horizonte 
2021-2022.

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

Durante o ano 2019 preparáronse as bases, co obxectivo de 
preparar a certificación do organismo pagador no ENS, en 
coordinación co Centro de Seguridade da Información de 
AMTEGA, de cara ao ano 2020.

Destacar a función de asesoramento e apoio para a prepa-
ración e desenvolvemento das auditorías de seguridade da 
información realizadas ao organismo pagador e organismos 
delegados, tanto por parte do servizo de auditoría interna 
do FOGGA como por parte do organismo de certificación da 
Consellería de Facenda (normas ISO 27001/2 e ENS).

Potenciouse a función formativa mediante a posta en marcha 
dunha ferramenta de teleformación (moodle) para a que se 
están a preparar os contidos formativos que estarán dispoñi-
bles no ano 2020.
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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 con-
tra 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 redac-
ción dos diferentes tipos de instrumentos de ordenación. Des-
taca o incremento do 400% no número de usuarios externos 
que suman 1.225. Mellorando a tendencia do ano anterior 
o número de instrumentos creados medraron en máis dun 
100%, cunha presentación telemática superior ao 80%.

Continuouse coa mellora dos informes que proporciona este 
sistema o coa mellora da calidade dos datos das solicitudes de 
adhesión ao modelo silvícola (AMS) que é a modalidade máis 
frecuente de xestión de instrumentos de ordenación forestal. 

O sistema de información destinado ao rexistro e tra-
mitación de solicitudes de corta de madeira en terreos 
forestais de xestión privada permitiu a xestión a través de 
internet no 2019 do 64% (61.173) do total de solicitudes reci-
bidas, o que supón un incremento de 17 puntos porcentuais 
sobre os datos do ano anterior.

Desenvolveuse un novo sistema para a xestión de corta de 
madeira en montes de xestión pública no que se soporta 
a xestión dos procedementos de poxa e adxudicación dos 
lotes de corta, que se porá en marcha no primeiro trimestre 
de 2020. Tamén se está a avaliar a posibilidade da introdución 
dun sistema de poxas electrónicas.

Desenvolveuse a plataforma informática para os xestores de 
os montes veciñais en man común podan comunicar os seus 
reinvestimentos anuais en conexión co rexistro de montes.

Púxose en marcha o Sistema de xestión de Sanidade Fores-
tal SAVFOR no que se xestiona a rede de danos e as accións 
contra as pragas gonipterus, cryphonectria e dryocosmus nas 
masas forestais, integrando de xeito automatizado informa-
ción meteorolóxica procedente de MeteoGalicia. Este sistema 
- de deseño modular - permitirá incorporar a xestión de novas 
pragas nas que xa está a traballar.

Reorganizouse o modelo de datos para a xestión integral da 
información dos montes de Galicia estruturando o Rexistro de 
Montes Ordenados e o Inventario Forestal co que progresiva-
mente se deben integrar todos os sistemas de xestión e de 
tramitación de axudas.

Incorporouse a xestión da nova liña de axuda de Primas de 
Forestación completando a xestión da primeira anualidade, 
utilizando para isto de base os sistema de información de 
xestión de axudas forestais AXUFOR, que senta as bases polo 
tanto para novas liñas deste eido e a interconexión cos siste-
mas de rexistro e xestión forestal.

Arrancouse o desenvolvemento dunha aplicación en mobi-
lidade para a xestión dos controis en campo da execución 
das axudas – que se rematará no 2020; quedará integrada na 
tramitación das axudas na área de defensa no monte nunha 
primeira fase e será extensible ás xestionadas no eido da orde-
nación e planificación forestal.

Unha importante liña de traballo impulsada foi a integración 
entre os sistemas de rexistro e xestión forestal e os sis-
temas de tramitación de axudas, coa visión de facer mais 
eficiente a xestión e permitir consolidar a información cara a 
unha visión integral do sector, co apoio en cadros de mando e 
outras ferramentas de valor. 
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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 toma apoio no ecosistema de información 
para a xestión dos incendios forestais XEINFO (cuxo núcleo e a 
aplicación Xeocode 2.0). 

Durante o 2019 continuouse coa mellora do sistema na xeorre-
ferenciación de posicionamento proporcionada polo sistema 
dixital de comunicacións de emerxencia de Galicia (RESGAL), 
apoiado sobre tecnoloxía TETRA.

En canto ao desenvolvemento de novas funcionalidades, 
cabe destacar a creación dun caderno de extinción para cada 
incendios e alarma; o acceso a imaxes do satélite Sentinel, o 
cálculo de rutas para estimar tempos de chegada aos incen-
dios, a integración con imaxes térmicas e visibles e con siste-
mas de videovixilancia (servizo de xeración de panorámicas), 
a consulta histórica de incendios por posición, a inclusión dun 

novo campo de estado de incendio estabilizado, a integración 
coa Unidade Militar de Emerxencias ou a obtención da posi-
ción de descarga dos helicópteros, por mencionar algúns fitos.

Iniciouse durante o ano 2019, a migración de aplicacións que 
pretende facilitar a centralización da información, dotando en 
tempo real de información para a extinción e homoxeneiza-
ranse as tecnoloxías de todos os compoñentes do proxecto.

Ademais dos fitos xa comentados e dos traballos de soporte 
– reforzados durante o período da campaña de incendios – 
entre as novidades desenvolvidas no 2019 pódese salientar 
a optimizacións tecnolóxica, a preparación e probas para a 
posta en produción da aplicación móbil XeoCode Lite e as 
melloras nas funcionalidades de visualización das cámaras de 
vídeo vixíanza (rede de video vixianza forestal)

A solución dispón de servizos que permiten delegar tarefas 
automáticas e integración con provedores de información, 
no referente a información de posicionamento e metereo-
loxía, así como tamén para o xeoprocesamento da posición 
de incendios.

Xeocode 2.0 xestionou en 2019 o preto dun total de 28.902 
actuacións e intervencións de recursos e medios (terrestres 
e aéreos) en incendios, 9.848 alarmas (incremento do 100% 
sobre o ano 2018); 2000 perímetros de incendios, 1.058 fotos 
e arquivos relacionados con incidentes e 19.303 consultas aos 
servizos de Meteogalicia xestionados desde o sistema. 
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O número de posicionadores e localizadores dos medios que 
interveñen no dispositivo de extinción (fundamentalmente 
dispositivos móbiles da rede RESGAL) supera os 4.600, o que 
supuxo a xestión desde Xeocode de mais de 200 millóns de 
posicións recibidas.

Débense sinalar as melloras noutros sistemas de xestión 
conexos ao eido de incendios como son as comunicacións e 
autorización de queimas de rastroxos agrícolas (384.625 solici-
tadas no 2019, o 71 % delas por medios telemáticos: internet 
e sistema asistido de voz – IVR); a xestión de convenios con 
concellos (503 convenios xestionados) para realizar labores 
preventivos; ou a xestión das axudas de prevención de incen-
dios forestais (con mais de 800 expedientes con solicitudes 
superiores aos 10 millóns de euros)

Púxose en marcha a ferramenta de apoio (XESBIO-Básico) 
para a asistencia na xestión de comunicacións relacionadas 
coa xestión da biomasa nas faixas secundarias. Esta aplicación 
aberta ao persoal da Xunta de Galicia e dos concellos permite 
a xestión das parcelas afectadas (984.819) nos concellos adhe-
ridos ao correspondente convenio, dos titulares catastrais 
(1.409.918) das mesmas e das comunicacións (114.179 notifica-
cións creadas) dirixidas a estes e aos boletíns oficiais. O des-
envolvemento realizado no 2019 é só un sistema ponte cara á 
construción dun sistema integral (XESBIO) que se comenzará 
desenvolver en 2020 unha vez adxudicada a licitación feita 
no 2019 e que permitirá un apoio integral. No 2020 desen-
volverase tamén a análise dunha ferramenta móbil (app) que 
poda complementar o traballo sobre o terreo dos técnicos 
implicados.

2.9.3. Desenvolver novas funcionalidades nos sistemas 
de información da Axencia Galega da Calidade 
Alimentaria (AGACAL)

No 2019 arrancouse o deseño e desenvolvemento de dous 
importantes proxectos que verán a luz no 2020: 

• un portal de promoción de EXPERIENCIAS DE CALI-
DADE: produtos con denominación de orixe ou indi-
cación xeográfica protexida, produtos ecolóxicos e 
produtos artesanais

• un sistema de xestión das submedidas do PDR xestio-
nadas relacionadas coa formación, a innovación e a 
transferencia tecnolóxica: xestión de axudas e explota-
ción estatística da información

Tamén pechouse a análise e lanzouse a licitación para a cons-
trución dun sistema de xestión de prestación de servizos da 
Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), que dea 
soporte á información e xestión dos labores de control e cer-
tificación da calidade diferenciada realizadas por este Depar-
tamento.

Por último desenvolveuse unha ferramenta de ENQUISAS para 
recoller as valoracións de profesores e alumnos nos cursos a 
desenvolver, ademais de que a actual ferramenta de rexistro 
de cursos de formación agraia deu apoio no desenvolve-
mento de 793 cursos.

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

O proxecto de apoio na xestión da formación agroforestal 
(FOAGRO) inclúe a xestión dos cursos de formación para a 
obtención de carnés de manipulación e aplicación de produ-
tos fitosanitarios por parte de entidades autorizadas, a xestión 
das autorizacións das mesmas así como a xestión da trami-
tación, emisión e impresión dos carnés fitosanitarios. O sis-
tema xestiona información (histórica) de 137.5000 carnés que 
se corresponden con mais de 4.500 cursos. No 2019 prepa-
ráronse os traballos para arrancar en 2020 o portal de acceso 
para as entidades de formación para que poidan tramitar toda 
a xestión dos cursos a través desta plataforma, 

O Moodle instalado dá soporte ao desenvolvemento do curso 
de Aptitude Empresarial Agraria (formación requirida para 
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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 dependientes do AGACAL.

2.9.5. 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 tec-
nolóxicos da Dirección Xeral de Defensa do Monte, en parti-
cular en relación aos medios que interveñen nos operativos 
de extinción incendios, o que supón unha operatividade e 
tempos de resposta moi esixentes, en particular no período 
de campaña de incendios (8 a 24 horas de luns a domingo). 
No Plan de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia – 
PLADIGA 2019 (https://mediorural.xunta.gal/areas/forestal/
incendios_forestais/pladiga_2019/) pode visualizarse os 

medios humanos e técnicos que este operativo supón. Este 
apoio ofrecido polo CAU-Incendios abrangue ademais do 
Centro de Coordinación e Control de Incendios (CCC), dos 
servizos provinciais, 19 distritos forestais, 13 oficinas de apoio 
a distritos e 14 bases aéreas, como referencia do marco espa-
cial a cubrir.

Entre os servizos ofrecidos podemos sinalar: soporte de pri-
meiro nivel de aplicacións de incendios e ferramentas de 
apoio, xestión de posicionadores, apoio na instalación, con-
figuración e operación de terminais de RESGAL (co apoio 
dun servizo diferencial de nivel superior para a resolución de 
tarefas de maior complexidade, a través dun acordo co opera-
dor público da RESGA, Redes de Telecomunicacións Galegas 
– RETEGAL), actualización cartográfica, xestión dos postos de 
mando avanzados e soporte ao Centro de Coordinación Cen-
tral de incendios forestais de Galicia (foto esquerda), ademais 
de soporte nos pilotos e instalacións de vixianza e detección 
de incendios.
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2.10. Medidas para a xestión dixital da pesca

Este programa oriéntase a modernizar os servizos que permi-
tan ao sector do mar facer uso das novas tecnoloxías tanto 
na súa relación coa administración, como con terceiros; mello-
rando os procedementos do sector a través do emprego das 
TIC, a información e servizos ofrecidos aos usuarios, e a xes-
tión, 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 – con 5000 usuarios rexis-
trados - é o núcleo de información e xestión do sector pes-
queiro (www.pescadegalicia.gal) dando soporte á comuni-
cación 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 acti-
vidade (no 2019 recibíronse mais de 4,46 millóns de notas de 
venda desde os centros de venda autorizados para a activi-
dade de comercialización, considerando os subsectores da 
pesca fresca, acuicultura e pesca conxelada, un 3,8% mais que 
no ano anterior); e para dar cobertura ás necesidades secto-
riais relacionadas coa produción e o transporte dos produtos 
capturados (308.686 documentos expedidos no 2019, un 22,4 
% a través dos TICPESC mais adiante referidos). Foron consul-
tadas no portal da Plataforma mais de 3,1 millóns de páxinas, 
con 51.190 visitantes únicos e 240.000 visitas (incrementando 
deste xeito un 7,1% as visitas do 2018). No ano rematado avan-
zouse na integración con Trazapes (engadindo a comunica-
ción ao Ministerio competente dos resultados da acuicultura 
e pesca conxelada), o apoio na prórroga de bateas, a xestión 
de documentos nos parques de cultivo e na recolección de 
semente, os novos a avisos automatizados ou a construción 
de servizos para comunicación con outros sistemas.

Continuou o proceso de implantación do novo sistema de 
apoio na xestión administrativa de organizacións de produ-
tores no sector da pesca e da acuicultura (OPPs) - Galicia ten 
a metade do total nacional - dando cobertura ao desenvol-

vemento dos módulos de plans de produción e comerciali-
zación, informes de execución e xestión de axudas ás OPPs.

O servizo de Soporte e atención a usuarios do equipamento e 
software de lonxas e confrarías que fan uso da contorna tec-
nolóxica periférica da PTP (CAU_PTP) atendeu e resolveu 4.248 
peticións de servizo en 90 confrarías de pescadores e centros 
pesqueiros, 58 TICPESC e 1 punto de control de desembarco 
de lamprea, incluíndo a intervención in situ nas lonxas así 
como as visitas in situ de mantemento preventivo (735). Como 
fitos singulares pódense mencionar a substitución dos ante-
riores lectores dos TICPESC para incorporar tecnoloxía de 
proximidade NFC, así como a adaptación dos procedemen-
tos e equipos para atender o proxecto de Lonxas Galegas 4.0, 
mais adiante detallado.

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 xes-
tión do Rexistro de Buques de Galicia (4.371 embarcacións de 
pesca e 1.273 embarcacións auxiliares) – e unha vez arrancado 
no ano anterior o módulo de Rexistro, en decembro de 2019 
ponse en marcha a xestión da transmisión do permiso de 
embarcacións. Está tamén moi avanzado a posta en marcha 
dos cambios base, e durante 2020 continuarase traballando 
arreo para avanzar cara a completar os 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.

2019 foi tamén relevante no arranque do Sistema de xestión 
dos permisos de marisqueo a pé, incluíndo a xestión con 
embarcacións auxiliares. Sistema que da soporte á tramita-
ción deste permisos (tramitación, rexistro e administración). 
Consolídase a xestion dos permisos de explotación para o 
marisqueo a pe con embarcación auxiliar e péchase o novo 
sistema de xestión para permisos de explotación a pé (case 
4000 mariscadores actualmente con permiso) que se pon en 
marcha no arranque de xaneiro de 2020
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2.10.2. Implantar novas funcionalidades e servizos nos 
sistemas de información de cursos no eido naútico-
pesqueiro, tanto os sistemas de xestión coma as 
plataformas de teleformación

Evolución do sistema integrado de xestión das ensinanzas e 
titulacións náuticas (XESTEN). No 2019 o módulo de expedi-
ción de títulos permitiu a xestión de mais de 8.311 títulos rela-
cionados coa formación naútico-pesqueira.

Respecto do módulo de formación – que da soporte á xestión 
de convocatorias, cursos, matriculación, avaliación e xestión 
de actas, entre outros – integrouse toda a información histó-
rica e xestionáronse 404 convocatorias de cursos con mis de 
9.000 solicitudes de matriculación nos centros de formación 
(propios e homologados) autorizados pola Consellería de Mar.

No referente ao módulo de formación online, rematouse e está 
pendente do seu arranque en canto á unidade responsible o 
determine: ofrece aos usuarios a posibilidade de autoxestionar 
os seus cursos.

En conexión co anterior proxecto, a plataforma de contidos en 
liña da acceso ao Curso Mariñeiro Pescador.

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

Evolucionouse o sistema de trazabilidade da marca de cali-
dade PescadeRías e do portal de promoción asociado https://
deoondesenon.xunta.gal (8000 visitas mensuais). O sistema 
de trazabilidade deu apoio para a xestión no 2019 de mais 
de 2,12 millóns de etiquetas desta marca de calidade que se 
corresponden cun volume certificado de mais de 14,5 millóns 
de kg (154 especies catalogadas na marca) , para un total de 
448 axentes certificados. 

A app móbil da marca “Pesca de Rïas móbil”, publicada a finais 
de 2018, permite coñecer e localizar as lonxas e empresas cer-
tificadas por esta marca de calidade, coñecer e localizar os res-
taurante e puntos adheridos á marca, as especies adheridas, 
así como estar ao tanto das novas relacionadas.
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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 pequeno shttps://osabordaaventuraestanomar.
xunta.gal; ou a app “non piques, non peques”, dispoñible nas 
plataformas Android e iOS, que foi descargada 2000 veces en 
2019; engadindo novas fichas de especies. Publicouse o por-
tal promocional Vai de Peixe (https://vaidepeixe.xunta.gal/gl), 
para fomentar o hábito de consumo do peixe na poboación 
millenial.

O 2019 foi tamén o ano do arranque da construción dun inno-
vado proxecto: a Rede de Observadores do Medio Mariño 
Galego. Mediante un portal e unha aplicación para móbil trá-
tase de valorizar e facilitar a transmisición da información de 
identificación de especies invasivas no medio mariño galego, 
de interese científico e para a biodiversidade, de tal forma que 
expertos da Consellería do Mar podan axudar á súa cataloga-
ción así como a poñer a disposición do sector os resultados e 
avistamentos que se produzan. Estas ferramentas verán a súa 
publicación ao longo do 2020.

Avanzouse do desenvolvemento dun novo sistema de xestión 
de eventos feriais, que permita apoiar as necesidades relativas 
á xestión das feiras nas que participa a Consellería do Mar, así 
como centralizar as relacións coas empresas coas que cola-
bora en ditos eventos. Tamén está previsto habilitar un portal 
público de carácter promocional e de dinamización do sector.

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

Continuase traballando na mellora das ferramentas de xestión 
das axudas e do portal de xestión e difusión da información 
para os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) 
(https://galp.xunta.gal). No 2019 incorporáronse propostas 
de resolución , facilidades de procesado da información e 
optimizacións de procesos, integración cos procedementos 
comúns de sede, exportacións para consultas de solicitantes e 
outros aspectos. Xestionáronse 222 proxectos solicitados, cun 
investimento acumulado 2018-19 superior aos 16,2 millóns de 
euros, correspondentes aos 8 GALP.
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2.10.5. Incrementar os servizos ofrecidos dende os 
terminais de autoservizo, e abrir ditos servizos a novos 
canles en mobilidade co sector.

Séguese potenciando o fomento e extensión no uso e insta-
lación de medios telemáticos para a emisión dos documentos 
de alternancia, devolución, orixe, rexistro, transporte e decla-
ración da zona de transporte - durante 2019 expedíronse nos 
terminais de autoservizo (TICPESC) un total de 69.216 docu-
mentos, que supuxeron o 22,42% do total de documentos 
expedidos neste eido - coas seguintes accións:

• Accións de difusión e apoio desenvolvidas desde a 
Consellería do Mar para facilitar e dar a coñecer o uso 
dos terminais de autoservizo (TICPESC): 58 terminais 
actualmente instalados nos portos galegos

• Lanzouse a licitación de 9 novos TICPESC e 21 sistemas 
de pesada asociados aos TICPESC que permitan dar 
cumprimento á obriga legal da pesada., que comeza-
rán a súa instalación no primeiro trimestre do 2020

• Impulso do acceso dende dispositivos móbiles a estes 
documentos (proxecto MOVTIC), ao que se fai referen-
cia mais adiante neste mesmo apartado

Estas 2 imagnes son de 
poca calidad

Dentro da mellora dos actuais TICPESC, desenvolveuse un 
plan de mantemento preventivo dos mesmos e procedeuse 
a instalar tecnoloxía NFC para a identificación e acceso dos 
usuarios nos mesmos.

O innovador proxecto MOVTIC, para o acceso con solucións 
en mobilidade aos servizos ata o de agora facilitados polos 
TICPESC, avanzou en 2019 en dúas direccións:

• Soporte e mantemento da solución xa implantada 
para os usuarios do Tramo Internacional do Río Miño, 
que permite o acceso desde solucións en mobilidade 
para a xestión relacionada cos documentos de trans-
porte e recollida neste eido sectorial; xestión por parte 
dos operadores sectoriais involucrados nos proce-
sos 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. O 100% desta actividade 
estase a xestionar de forma telemática, co uso combi-
nado dos terminais TICPESC (22%) e da aplicación de 
mobilidade (78%), eliminándose deste xeito o uso de 
documento a papel nesta actividade

• O deseño e implantación dunha solución de mobili-
dade para o seguimento e control da actividade pes-
queira e acuícola para a consulta de información para 
o usuario administrativo dos servizos de inspección e 
control: rexistro administrativos, documentos telemáti-
cos e información pública (mareas, bibliotecas e infor-
mación metereolóxica). No mes de agosto publicouse 
en Google Play a versión de Android, dispoñendo 
actualmente de 150 usuarios rexistrados

No 2020 retomarase a aplicación do usuario sectorial, que xa 
ten implantado no sistema a solución de alternancia de artes, 
desenvolvendo a migración tecnolóxica que permita a publi-
cación nos distintos markets e a súa posta en marcha. Durante 
o ano abordarase a revisión e adaptación dos documentos 
da PTP para continuar avanzando para a súa implantación en 
MOBTIC.
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2.10.6. Modernizar a dotación dos centros formativos do 
ámbito pesqueiro

Continúa dándose soporte nas escola naútico-pesqueiras rela-
cionadas co sector, así como tamén na publicación dos con-
tidos e xestión da plataforma de teleformación dos cursos de 
Mariñeiro pescador.

En particular, tamén se implantaron melloras no 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. Actualmente están rexistrados no sistema 527 antigos 
alumnos e 97 empresas do sector da acuicultura.

E ademais ...En 2019 tamén se abordou:

• Análise dunha solución renovada e licitación dun novo 
sistema de licencias de pesca deportiva, que permita o 
rexistro, emisión, renovación, duplicado e outras xes-
tión asociadas a este tipo de licenzas

• Provisión de distintos paquetes de software específi-
cos 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 (22.029 no 2019) que dá 
servizo á Subdirección Xeral de Gardacostas)
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2.11. Medidas para a xestión dixital doutros 
ámbitos sectoriais

Este programa persegue o desenvolvemento e posta en mar-
cha dos sistema que permitan a xestión dixital dos procesos 
de coordinación interna da administración pública, e de fun-
cionamento de diversos rexistros vinculados a consellería de 
Presidencia Administracións Públicas e Xustiza, e a moder-
nización dos sistemas de información vinculados a diversos 
ámbitos sectorias da administración pública galega (deporte, 
igualdade,emigración, interior,...). A dita modernización per-
mitirá 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. 

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 Pre-
sidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Durante 2019 
deuse continuidade as actividades de mantemento e evolu-
ción dos sistemas deste ámbito de actuación.

� No relativo aos sistemas para a xestión interna da admi-
nistración pública (nos que se inclúe: xestión de parque 
móbil e peticións de vehículos, xestión de habilitacións, 
rexistro de accesos as instalacións da administración 
pública),. Ademáis da evolución continuada de todos eles 
debe salientarse a incorporación no sistema de xestión 
de vehículos coas funcionalidades e adecuacións necesa-
rias para a implantación na totalidade das delegacións da 
Xunta de Galicia. 

� Sistema de xestión integral 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). 

� Sistema de xestión de convenios. Está en execución a 
renovación integral do sistema de xestión e publicación 
e publicación de convenios, que funcionalmente acadará 
os aspectos de de elaboración, inscrición no rexistro e 
publicación dos convenios asinados pola administración 
pública galega. Durante o 2019 abordouse o desenvolve-
mento das función principais na xestión e publicación, así 
como os procesos técnicos de migración de convenios 
dende o sistema anterior. Porase en marcha no primeiro 
cuatrimestre de 2020.

� Igualmente continúa segundo o previsto o proceso de 
renovación integral dos rexistros de colexios profe-
sionais, asociacións e fundacións, considerando en 
todos os casos as funcións de rexistro e a xestión eletró-
nica integral para a inscripción nos mesmos. O sistema de 
información que dará soporte a estos rexistros, plantéxase 
ademáis como unha plataforma que dará cabida a diver-
sos tipos de rexistros que se poidan ir incorporando. Está 
prevista a finalización do sistema no 2020.

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), e a app 
para dispositivos móbiles, que continuou a súa evolución 
incluindo entre outros seguintes aspectos: 

� Redeseño da portada, e de paxinas interiores para unha 
mellor adecuación aos dispositivos de mobilidade.

� Deseño e publicación do apartado de Preguntas Frecuen-
tes das Bolsas Excelencia Mocidade Exterior - BEME 2019.

� Como ven sendo habitual, creáronse os espazos relativos 
aos procesos electorais acontecidos en 2019 Especiais 
Eleccións Xerais e Eleccións ao Parlamento Europeo 2019.

� Espazo Especial XII Pleno do Consello de Comunidades 
Galegas 
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En GaliciaAberta é especialmente salientable o apartado de 
dinamización, que inclúe a actualización diaria dos contidos 
dinámicos do portal (novas, eventos, axudas e listas a convo-
catorias sinaladamente) así como a dinamización das canles 
sociais.

A a web GaliciaAberta – http://emigracion.xunta.gal superou 
os 260.000 usuarios, e recibiu preto 385.000 visitas, un 17,5% 
máis que no exercicio anterior. Así mesmo, o portal Retorna 
sumou case 40.000 visitas, ofrecendo unha atención 24 horas 
aos emigrantes galegos e aos seus descendentes na procura 
de facilitar a volta á casa.

� En 2019 desenvolveuse e púxose en marcha o espazo 
EsGalicia (https://esgalicia.gal), con unha orientación 
de webmagazine, cono canle de difusión e coñecemento 
en materias de interese para as persoas que plantexan o 
retorno a Galicia.

� Adicionalmente leváronse a cabo as tarefas de evolución 
continuada con melloras técnolóxicas a e funcionais dos 
sistemas de xestión relativos a:

• Bolsas Excelencia Modalidade Exterior (BEME).
• Rexistro de galeguidade 

2.11.3. Acadar a dixitalización dos procesos e 
procedementos do eido de igualdade e de deporte

� No eido de igualdade, continúa a evolución tecnolóxica e 
funcional dos sistemas de xestión de ordes de protección 
e dos centros de información a muller. 

� No eido de deporte, ademáis da evolución ordinaria dos 
sistemas, estase a abordar unha renovación integral da 
plataforma que da cobertura a:

• Plan xeral de instalacións e equipamentos deportivos 
(censo de instalacións deportivas, banco de recursos 
xeorreferenciados,...)

• Plataforma deporte escolar galego.

Este proxecto iniciado en 2019, disporá dos seus primeiros 
módulos en marcha en 2020.

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 e apostas. Desde o punto de vista técnico, o sis-
tema consta de 3 módulos principais: 

• O sistema 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.

O sistema XOGO2 está integrado con outros sistemas para o 
intercambio de información:

1 Registro General de Interdicciones de Acceso al 
Juego (RGIAJ): Actualización quincenal da informa-
ción do “Registro General de Interdicciones de Acceso 
al Juego” (RGIAJ) no sistema XOGO2 que da servizo ao 
Portal de Prohibidos. 

2. Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA): Suministro 
de información trimestral de máquinas con obriga tri-
butaria. 



102 Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

En 2019 as principais funcionalidades que se puxeron en mar-
cha refírense fundamentalmente a integración coas ferramen-
tas de administración electrónica: 

� Para 12 procedementos en materia de xogo e apostas 
implantouse á tramitación electrónica integral automa-
tizada, integrando a súa xestión no sistema XOGO2 con 
todas as ferramentas transversais de administración elec-
trónica (Sede Electrónica, Rexistro Xeral, Pasaxe, Portasina-
turas, Notifica e ARPAD). Os ámbitos aos que corresponden 
estes procedementos son, entre outros:

• PR307A - Inclusión no Rexistro de Prohibidos da Comu-
nidade Autónoma Galega

• PR326L- Modificación substancial da homologación e 
inscrición do modelo de máquinas tipo A especial, B, B 
especial e C no Rexistro de Modelos

• PR326M- Modificación non substancial de inscrición 
no Rexistro de Modelos

• PR326Q- Homologación e inscrición de sistemas de 
interconexión de máquinas

• PR326R- Homologación e inscrición de sistemas de 
interconexión entre establecementos

• PR326X- Homologación e inscrición de modelo de 
máquinas tipo A especial, B, B especial e C no Rexistro 
de Modelos

• PR328E- Suspensión de funcionamento de salón 
recreativo por período superior a seis meses

• PR328F- Modificación non substancial da autorización 
de instalación de salón

• PR328G- Modificación substancial da autorización de 
instalación de salón

• PR303A- Permiso de apertura e inscrición da autoriza-
ción de instalación dunha sala de bingo

• PR303B - Autorización de modificación de sala de 
bingo

• PR303C - Cancelación da inscrición de sala de bingo.

� No ámbito do Decreto 39/2008, de 21 de febreiro, polo 
que se aproba o Regulamento de máquinas recreativas 
e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia incorpo-
rouse como actuación administrativa automatizada a cer-
tificación de autorizacións de explotacións de máquinas.

 Algúns datos destacables do sistema XOGO2 relativos a 
2019: máis de 20.000 expedientes iniciados en 2019 no sis-
tema XOGO2, e máis de 1.500.000 de consultas realizadas 
ao Portal de Prohibidos en 2019, polos locais de xogo e 
apostas obrigados a realizar o control de acceso aos esta-
blecementos.

� Están actualmente en execución, con previsión de posta 
en marcha en 2020, os procesos de construción ou reno-
vación e integración cos compoñentes transversais de 
administración electrónica e arquitecturas corporativas, 
dos seguintes sistemas:
• O sistema para a xestión do rexistro de policía 

local. 
• O sistema de rexistro para a policía autonómica.
• E os sistemas de xestión dos rexistros de volunta-

rios de protección civil e rexistro de plans de auto-
protección. 

2.11.5. Ademáis …

� No relativo ao sistema de xestión de expedientes do Tri-
bunal Administrativo de Contratración Pública (TacGAL), 
destaca a posta en marcha do módulo específico de publi-
cación de resolucións a través da súa páxina web (https://
tacgal.xunta.gal).
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2.12. Plan Trabe: Modernización tecnolóxica 
dos servizos sociais

O plan Trabe ten como obxectivos incrementar a cobertura e 
a calidade da atención, optimizando a eficacia das prestacións 
e a satisfacción do usuarios ao basear as decisións asistenciais 
na eficacia, e nas preferencias e características dos usuarios 
en lugar de na dispoñibilidade de recursos; favorecendo a 
continuidade dos usuarios no 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 sis-
tema e facilitar o desenvolvemento de políticas de prevención 
e de medición de resultados, á vez que se incrementan os con-
trois 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.

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

Iniciouse a execución da terceira fase do proxecto de desen-
volvemento do sistema de Historia Social Única Electrónica, 
desenvolvendo como principais liñas de traballo:

• Integración da información do ámbito de protección 
de menores

• Implantación da versión inicial do módulo de AT (Aten-
ción Temperá)

• Desenvolvemento da primeira fase da funcionalidade 
de xestión do tramo de inserción da RISGA (escenario 
de in-tegración con Emprego; pilotaxe inicial en Con-
sorcio galego de servizos de igualdade e benestar)

• Implementación dun novo módulo de solicitudes 
conectado coa Sede electrónica da Xunta de Galicia 
(incorporación de procedemento de RISGA)
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• Melloras no módulo elaboración de Informes Sociais
• Ampliación da implantación en concellos (305 conce-

llos adheridos ao proxecto)
• Deseño da liña de actuación de HSUE en mobilidade – 

inicio do desenvolvemento de proxecto ASISTE

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

Iniciouse o desenvolvemento da segunda fase do proxecto de 
desenvolvemento e implantación 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 residen-
cias de maiores e de discapacitados (22 residencias, 5 centros 
de día e ocupacionais).

Focalizouse a actividade do proxecto no 2019 na consolida-
ción do sistema en residencias públicas de maiores e disca-
pacitados, e na súa extensión a novas tipoloxías de centros. 
Así, reforzáronse as actuacións de implantación, cun grado 
de aproveitamento significativo, sendo a situación actual dun 
emprego crecente do sistema, non só en relación á funciona-
lidade core, se non tamén do resto de módulos do sistema: 

cociña e comedor, almacén, mantemento, entre outros. Ini-
ciouse a análise e deseño das adaptacións necesarias para a 
súa implantación na rede de centros de día e residenciais do 
Consorcio galego de servizos de igualdade e benestar, come-
zándose o pilotaxe do sistema nesta tipoloxía de centros. Ini-
ciouse a análise e deseño das adaptacións necesarias para a 
súa implantación na rede de centros de protección de meno-
res. Comezouse o deseño de solucións en mobilidade.

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

Continuosue a traballar na definición da plataforma de Fogar 
Dixital da Xunta de Galicia, conectándoa coa liña de traba-
llo de HSUE en mobilidade, concretada no lanzamento do 
proxecto ASISTE.

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 ACTI-
VAGE, seguiuse a evolución de dito proxecto de 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 xudi-
cial 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 órga-
nos xudiciais e os diferentes axentes implicados nun procede-
mento xudicial (profesionais, cidadáns, entidades e Adminis-
tracións Públicas).

Durante o 2019 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 2019 avanzouse na implantación efectiva e evolu-
ción continuada dos sistemas vinculados ao desenvolvemento 
do expediente xudicial electrónico. Destacan os seguintes 
aspectos:

� No relativo a implantación da sinatura dixital nos órga-
nos xudiciais, a fin do ano 2019 eran 168 os órganos 
en situación de utilizar a sinatura dixital integrada na 
xestión procesual (Minerva EXE), o que supón o62,45% dos 
órganos xudicias, coa seguinte distribución por orde xuris-
diccional:

Órganos con Minerva EXE 168

Seccións TSXG 5

Seccións Audiencias 16

Contencioso / Administrativo 16

Instrucción 7

Mercantil 5

Penal 6

Primeira instancia 60

Primeira instancia e instrucción 23

Social 30

A evolución do uso de sinatura electrónica
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Pontevedra:
2.909.261

A Coruña:
3.093.780

Lugo:
836.918

Ourense:
773.758

5.690.919 notificacións
1.588.737 escritos de trámite
111.352 itinerarios
149.409 escritos iniciadores (asuntos e execucións)
45.912 escritos de constitución como parte
418 recursos de queixa e casación
257 escritos de defensa
25.834 atestados
879 partes hospitalarios

No ano 2019 realizáronse 7.613.717 comunicacións electrónicas

� No relativo a implantación da sinatura dixital nas fisca-
lías, en 2019 púxose en marcha a versión Fortuny Dixital 
integrado co portasinaturas corporativo da administración 
de xustiza en Galicia na Fiscalía Superior de Galicia e nas 
fiscalías da provincia de Ourense (Fiscalía provincial de 
Ourense e sección territorial de Verín). 

� En termos globais os indicadores de uso do sistema de 
sinatura electrónica quedan recollidos nas seguintes 
táboas: No 2019, o volume de documentos asinados elec-
trónicamente supón un incremento do 102% con respecto 
aos documentos asinados ao longo dos anos anteriores: 

2.13.2. Sede Xudicial Electrónica

A Sede Electrónica da Administración de Xustiza en Galicia 
(https://sede.xustiza.gal) concíbese como a canle de comu-
nicación electrónica segura entre a cidadanía e a Adminis-
tración de Xustiza e incorpora a información e servizos elec-

trónicos 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 
esténdese á totalidade de oficinas xudiciais e fiscais con ser-
vizo 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.

No relativo aos servizos dispoñibles na sede electrónica, están 
en proceso de posta en marcha ou consolidación:

• Presentación telemática de escritos iniciadores e de 
trámite do procedemento monitorio, tanto en civil (ins-
tancia e mercantil), como en social, activado na totali-
dade dos partidos xudiciais. Durante o 2019, iniciáronse 
854 procedementos e presentáronse, adicionalmente, 
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678 escritos de trámite. En total de 1.542 presenta-
cións, o que supón un incremento do 186% sobre as 
presentacións recibidas en 2018. As presentacións de 
2019 distribuíronse en 43 partidos xudiciais.

• Presentación telemática da demanda de xuizo verbal. 
Posta a disposición do servizo que comenzará o seu 
funcionamento e extensión en 2020.

• Posibilidade de descarga de vídeos dende a carpeta 
profesional, mediante localizador entregado na cele-
bración da vista. Púxose en modalidade piloto en 3 
órganos xudiciais, coa previsión de extensión en 2020.

En canto ao sistema de comunicacións electrónicas LEXNET, 
no ano 2019 realizáronse 7.613.717 comunicacións. Mantense 
un nivel estable do número de comunicacións, ainda que se 
incrementa en tipos de comunicación como os atestados , 
quintuplicados, e os partes hospitalarios, duplicados, que evi-
dencian a plena consolidación destes novos interlocutores 
electrónicos. 

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 funciona-
lidades dispoñibles para os seus usuarios, avanzar na integra-
ción 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 funcio-
nalidades dos módulos de xeración de informes clínicos e de 
patoloxía, así como á creación dun novo informe de drogode-
pendencia. 

En 2019 púxose en marcha o novo sistema de xestión do 
Imelga, resultado dun proceso de renovación tecnolóxica 
que permite a mellora da experiencia de usuario e a axilidade, 
seguridade e eficiencia no seu uso, así como o seu mante-
mento, sustentabilidade e escalabilidade, á vez que se garante 
o cumprimento da normativa técnica vixente en materia de 
interoperabilidade e seguridade no ámbito xudicial.

304 usuarios de SIMELGA

22.388 procedementos asignados ao IMELGA

849 documentos asinados dixitalmente polo 
personal do IMELGA

No ano 2019

2.13.3. Asistencia xurídica gratuita

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. Per-
mite 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 cole-
xiados; Compensación económica)

No 2019 avanzouse fundamentalmente na adaptación do sis-
tema aos requisitos de tramitación electrónica e integración 
cos sistemas corporativos da Xunta de Galicia neste ámbito. 

Durante o ano 2019 enviaronse telemáticamente dende os 
colexios profesionais de avogados cara as 7 comisións 44.221 
expedientes de recoñecemento e 1.749 expedientes doutro 
tipo (impugnación, insostenibilidade, queixas e denuncias). E 
asináronse electrónicamente, no sistema de sinatura electró-
nica da Xunta de Galicia, 193.227 notificacións das que 52.763 
se enviaron a través da canle telemática notific@ .gal
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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 187 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. 

Dentro do proceso de evolución continua das capacidades 
nas salas de vistas, así como dos procesos de renovación para 

Localidade Núm.Salas

Tribunal Superior de Xustiza 1

A Coruña Aud.Provincial 1

Xulgados 3

Ferrol Xulgados 2

Santiago Xulgados 2

Lugo Aud.Provincial 1

Xulgados 2

Ourense Aud.Provincial 1

Xulgados 3

Bande Xulgados 1

Pontevedra Aud.Provincial 1

Xulgados 8

Vigo Xulgados 4

Tui Xulgados 1

evitar situación de obsolescencia tecnolóxica, leváronse a a 
cabo as seguintes actuacións: 

• A dotación de 30 salas con tecnoloxía dixital, coa distri-
bución indicada na táboa axunta.

• Con esta dotación, son xa 40 as salas de vistas que con-
tan con tecnoloxía dixital.

• A renovación de 9 salas de vistas coa implantación de 
eFidelius,

Provincia Partido Xudicial

A Coruña 1 A Coruña, Muros, Negreira, Ortigueira

Lugo A Fonsagrada, Becerreá, Sarria

Ourense A Pobra de Trives, Xinzo de Limia
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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 Elec-
trónica en Galicia require estar acompañada dunha dotación 
axeitada de medios técnicos no posto de traballo, que per-
mita o seu uso de xeito eficiente e con calidade. 

Así se recolle no propio Plan Senda 2020 e se reflicte na activi-
dade levada a cabo nesta liña durante o ano 2019:

� Renovación continua do equipamento en posto de 
traballo. En 2019 abordouse a renovación de 696 equipos.

� Actualización continua do software de base. Paralela-
mente á renovación do hardware do posto de traballo rea-
lízase a actualización do sistema operativo a Windows 10 e 
a migración dos usuarios ao directorio activo unificado da 
Xunta de Galicia, coas vantaxes de mantemento, soporte, 
seguridade e mellora do comportamento das propias apli-
cacións, que supón este cambio, tanto para os usuarios 
como para a propia organización. Licitación do paquete 
ofimático para a súa renovación durante 2020. 

� Directorio activo. Finalización da migración da confi-
guración de usuarios ao directorio activo unificado da 
Xunta de Galicia, coas vantaxes de mantemento, soporte, 
seguridade e mellora do comportamento das propias apli-
cacións, que supón este cambio, tanto para os usuarios 
como para a propia organización.

� Renovación continua dos medios de impresión e dixi-
talización. Os medios técnicos a disposición do persoal 
das oficinas xudiciais e fiscais complétanse con máis de 
2.280 máquinas de impresión e dixitalización, persoais ou 
departamentais. En 2019 abordouse a renovación de 169 
máquinas, o que supón a renovación do 7,4% do parque.

En este ámbito compre destacar tamén as actuacións deriva-
das de:

• a creación de 3 novos órganos xudiciais que implicou a 
dotación dos medios en posto de traballo, así como o 
proceso de implantación da sinatura electrónica.

• A posta en marcha do novo edificio xudicial de Pon-
tevedra, na que ademáis do traslado dos medios das 
ubicacións anteriores, puxéronse en marcha 6 novas 
salas de vistas con tecnoloxía dixital.

2.13.6. 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. De xeito resumido as 
actividades de implantación, formación ou acompañamento 
realizadas en 2019 foron as seguintes: 

A. Acompañamento en plans de implantación

• Plan de implantación dos procesos de sinatura 
electrónica en órganos xudiciais ou fiscalías: 37 
órganos xudiciais e 3 fiscalías, que supuxeron 160 
sesións de capacitación, acompañamento e reforzo. 
Cabe destacar os acompañamentos no seus primeiros 
dias de funcionamento, aos tres novos xulgados crea-
dos neste 2019: Sedes do social en Vigo e Santiago e o 
de primeira instancia na Coruña. 

• Acompañamentos e capacitacións na dotación de 
novo novo equipamento de sistemas de gravación 
– eFidelius que tiveron lugar no 2019, impartidos en 
25 órganos xudiciais, especialmente destinados ao 
persoal de auxilio xudicial que é o encargado de ope-
rar o equipamento de gravación en sala. Nestas acti-
vidades explícase o funcionamento de eFidelius sala 
e web, a faise apoio presencial na sede xudicial para 
aclarar calquera dúbida ou incidencia que poida xur-
dir no uso do sistema de gravación nas primeiras vis-
tas celebradas co novo sistema. Nesta mesma liña de 
acompañamento a nova dotación de equipamento de 
videoconferencia e das salas de vistas dixitais no novo 
edificio de Xulgado de Pontevedra, impartíndose 3 
sesións de capacitación no uso destas solucións. 
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• Cursos presenciais para a incorporación de xestores, 
tramitadores e auxilios interinos procedentes do 
INEM: para facilitarlles a incorporación ao posto de 
traballo, impartíronse catro sesións sobre as ferramen-
tas de Administración Xudicial Electrónica e do Expe-
diente Xudicial Electrónico, nos meses de novembro e 
decembro con 49 asistentes e 25 horas de dedicación. 

B. Talleres de capacitación dixital

• Posta en marcha dos talleres de capacitación dixi-
tal: “estás on? Martes dixitais” que corresponde 
a sesións de coñecemento TIC e atallos dixitais para 
todos os públicos do persoal ao servizo da Adminis-
tración de Xustiza en Galicia. Foron celebradas en na 
aula de capacitación de Ourense, en sesións de 2 
horas, os martes e os venres, en diferentes niveis de 
dificultade. Realizáronse 24 Talleres, repartidos en 10 
xornadas dos meses de abril, maio e xuño, con unha 
oferta de 350 prazas ofertadas, cubertas ao 94%.

• Talleres sobre o uso de videoconferencia. Celebra-
dos simultáneamente nas 7 cidades galegas o 25 de 
outubro, orientados ao coñecemento do novo sistema 
de videoconferencia.

C. Convenio de colaboración coa Escola Galega de 
administración pública para o reforzo de actuacións 
formativas no eido da seguridade e administración 
electrónica.

• Celebración de dúas convocatorias do curso “Intro-
dución ao Expediente Xudicial Electrónico (acti-
vidade formativa CV19014)” realizadas 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 01/04/2019 ao 

08/05/2019 dos 49 alumnos inscritos 46 finalizaron 
todos os módulos co 100% de test e tarefas aprobadas, 
e na segunda edición, do 04/11/2019 ao 29/11/2019 dos 
39 alumnos inscritos 33 finalizaron todos os módulos 
co 100% de test e tarefas aprobadas.

• Celebración de unha convocatorias do curso “Seguri-
dade da información na Administración de xustiza 
en Galicia (actividade formativa CV19015)” reali-
zadas 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 edición do 01/04/2019 
a 06/05/2019 inscribíronse 32 alumnos. 

D. Colaboración co Consello Xeral do Poder Xudicial. 

• Importación no eido de formación continua do Consello 
Xeral de Poder Xudicial das accións formativas “Firma 
dixital, Visor, Expediente Electrónico e Sede Xudi-
cial Electrónica” para Maxistrados e Xuíces, celebrados 
no mes de Maio na A Coruña e Santiago de Compostela, 
cunha participación de 28 Maxistrados e Xuíces.

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

A medida que se avanza no grao de implantación da Admi-
nistración xudicial electrónica o bo funcionamento das solu-
cións 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 cali-
dade á infraestrutura, equipamento e sistemas sobre os que 
se sustenta a actividade diaria da Administración de Xustiza 
en Galicia.

� 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 per-
soal 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, e 
cos procedementos e ferramentas determinados de xeito 
transversal para este tipo de servizos na Amtega. 
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 O CSU de Xustiza atendeu no ano 2019 máis de 65.000 
contactos/chamadas. 

Actividade do CSU
en 2019:

Con respecto
ao 2017:

65.542 chamadas

22.154 incidencia

23.889 peticións

–5%

+15%

+30%

� Coa finalidade de continuar a mellora continua e proactiva 
dos servizos de atención as persoas usuarios e a dispoñi-
bilidade dos medios, consolidáronse os servizos postos 
en marcha en 2018_:

• Sistema de mensaxería instantánea. Como con-
tacto directo cos usuarios afectados en cada caso, 
dunha forma áxil e efectiva. Este servizo de mensaxe-
ría instantánea estase a utilizar para manter informa-
dos aos usuarios de: intervencións planificadas ou de 
urxencia; indispoñibilidade ou disfunción parcial dun 

servizo; información sobre novas funcionalidades; boas 
práctivas de uso ou indicacións para eliminar compor-
tamenteos erróneos odentificados no uso dos distintos 
sistemas.

• Auditoría preventiva dos medios TIC. Para unha mel-
lor mantemento e conservación do equipamento TIC 
co que están dotadas as instalacións xudiciais comúns 
e os postos de traballo do persoal ao servizo da Admin-
istración de Xustiza, así como para identificar calquera 
problema asociado a un mal uso destes, continúa a 
súa execución o servizo de auditoría e mantemento 
preventivo con dúas liñas de actuación:

• Auditoría semestral da dotación de medios TIC nas 
oficinas xudiciais e fiscais. Estas auditorías permitiron 
a actualización adecuada dos sistemas de xestión de 
inventario, a revisión e prevención de incidencias deri-
vadas do uso dos medios en posto de traballo.

• Auditoría trimestral da situación das salas de vista e 
equipamento multimedia. De cada unha destas visi-
tas derivaron as cctuacións correctivas ou preventivas 
para minimizar a xeración de incidencias durante a 
celebración dos actos xudiciais.
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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, cam-
bio e mellora. Este programa posibilitará a modernización do 
sistema educativo, a mellora nas capacidades TIC entre pro-
fesores e alumnos e a mellora da calidade no ensino, o cal 
redundará na redución do fracaso escolar; a través de catro 
eixes de actuación: dotación de equipamento, infraestruturas 
e conectividade nos centros educativos; posta a disposición 
de contidos educativos dixitais curriculares e complementa-
rios; capacitación e formación de profesorado, alumnado e 
familias; e integración e participación na educación dos dis-
tintos 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.

No 2019, baixo a iniciativa de elaboración de contidos dixitais 
innovadores (DIXIT), crearonse diversos componentes dixitais 
baixo o formato de snack experiments, ou un laboratorio vir-
tual para a manipulación de regretas de Cuisenaire, así coma 
outras iniciativas de bioloxía e xeoloxía ou matemáticas. Ade-
mais das unidades didácticas xa existentes dos provedores 
Netex Learning, Edebé, aulaPlaneta e Pearson, no ano 2019 
puxéronse en marchas novos contidos dixitais personalizados 
(Smart) do proveedor Netex Learning.

3.1.2. Modernizar a dotación dos centros educativos.

No 2019, no eido da dotación dos usuarios da educación dixi-
tal alcanzáronse os 26.000 equipos para o alumnado e preto 
dos 5.000 equipos para o profesorado; dotouse máis de 500 
equipos destinados a aulas específicas de ciclos de formación 
profesional.
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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 298,25 Mbps no 2018 a unha velocidade media 
de 315,83 Mbps a finais do 2019.

3.1.4. Mellorar a atención aos actores da comunidade 
educativa.

Evolucionouse o portal espazoAbalar (espazoFamilias) e a apli-
cación móbil abalarMóbil con máis de 50.000 novos usuarios 
(ata un total de 194.000 usuarios), máis de 9,5 millóns de acce-
sos, e preto de 5 millóns de notificacións enviadas. Incorpo-
rouse a funcionalidade de mensaxería interna na plataforma, 
o que permite facilitar unha canle de comunicación doada e 

sinxela entre o profesorado e as familias. Na atención a usuarios 
de sistemas e recursos tecnolóxicos, a Unidade de Atención a 
Centros atendeu mais de 84.000 chamadas e 32.000 consul-
tas. Dito servizo veuse complementado co 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; entre ambos resolveron no 
2019 máis de 97.000 incidencias.

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

Introduxéronse evolucións na Rede profesional do profe-
sorado (Redeiras), e das comunidades virtuais (Agueiro). Así 
coma unha nova Wiki para a creación de contidos colaborati-
vos na formación profesional. 

Evolución da velocidade media da conexión a Intener nos centros educativos
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3.2. Programa de bibliotecas en rede

As bibliotecas son escenarios importantes no desenvolve-
mento dunha sociedade xa que poñen a dispor da comuni-
dade 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 facili-
tar o capacitación dixital da mesma. Así mesmo o desenvolve-
mento 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 Gali-
cia; 335 bibliotecas de titularidade pública local dependentes 
de concellos ou entidades públicas locais; 13 bibliotecas públi-
cas 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 xes-
tión coordinada da rede de bibliotecas que inclúe:

• un sistema único de xestión de usuarios (carné único), 
• unha rede ordenada de portais en Internet 
• e, sobre todo, un catálogo unificado de fondos (catá-

logo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de 
Galicia), soportado nun sistema de xestión bibliote-
caria común baseado no sistema de software libre 
KOHA ILS.

Igualmente a rede de bibliotecas escolares, con máis de 
1.000 bibliotecas, é usuaria do sistema de xestión bibioteca-
rio desenvolvido pola Xunta de Galicia (orixinalmente MEIGA), 
con esta rede tense iniciado un proceso de renovación do 
sistema, abordando a implantación progresiva dun sistema 
similar ao da rede de bibliotecas municipais, permitindo deste 
xeito aproveitar infraestruturas e evolución cara un modelo 

común de xestión do recursos bibliotecarios tanto en soporte 
físico como dixitais.

3.2.1. Implantación do catálogo colectivo da rede de 
bibliotecas publicas de Galicia

Inclúense aquí as actividades de evolución de sistema de xes-
tión bibliotecaria así como a integración de novas bibliote-
cas 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 prés-
tamo de fondos; de xestión dos carnés de biblioteca; ... 

� No relativo a integración de bibliotecas no catálogo 
colectivo común, finalizou en 2019 a fase de integración 
de 80 novas bibliotecas ou axencias de lectura migrando 
os contidos do sistema Meiga ao novo sistema, e adicional-
mente un conxunto de bibliotecas nas que únicamente se 
abordou a creación da súa estrutura no sistema, sin migra-
ción de catalogos previos.. 

Coa finalización esta fase hai 232 bibliotecas ou axencias de 
lectura integradas no catálogo colectivo único. Estas 232 
inclúen tamén bibliotecas especializadas de diferentes institu-
cións con fondo bibliotecario de interese para o conxunto do 
catálogo. Está é a distribución por provincias:

3.2.2. Moderniar 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 con-
creción funcinoal da implantación enfocada á automatización 
de procesos, xestión centralizada dos recursos bibliográficos/



116 Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

documentales que favorezca o aproveitamento dos recursos 
humanos dedicados a la xestión bibliotecaria e a mellora dos 
servicios de acceso á información dos usuarios.

Durante o 2019 abordouse a posta en marcha en 10 bibliote-
cas escolares (as 5 que iniciaran os traballos en 2018 e 5 adi-
cionais) de centros escolares de Arteixo, Rianxo, Neda, Brión, 
Santiago, Sober, Ourense, Pontevedra, Poio, Tui. Ademais abor-
douse o desenvolvemento de diversas melloras funcionáis 
adaptadas aos centros escolares 

3.2.3. Dotar dos medios tecnolóxicos adecuados as 
bibliotecas

Completando o equipmanto do sistema de identificación de 
fondos mediante RFID, abordouse a renovación do sistema 
na biblioteca pública Ánxel Casal de Santiago. 

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. 

 Ao longo de 2019 realizáronse cambios destinados a 
mellorar a experiencia das persoas usuarias: incorporouse 
un sistema de recomendacións de publicacións relacio-
nadas por autor/a e por tema para ofrecerlles na ficha 
de cada publicación suxestións baseadas na súa busca; 
implantouse un sistema de compra áxil na tenda en liña, 
“Mercar nun clic”, que se activa na segunda compra e que 
consiste na memorización pola plataforma dos datos de 
método de pagamento, enderezo de envío e enderezo 
de facturación da última adquisición, o que simplifica o 
proceso de compra, levando o/a usuario/a directamente 
ao paso 4, correspondente ao pagamento; e adaptouse o 
formulario de alta a documentos de identidade doutros 
países para os casos de persoas estranxeiras que residen 
temporalmente no país e queren mercar libros, como, por 
exemplo, os/as estudantes.

A finais de 2019, a Libraría Institucional conseguiu xa a 
distribución dun alto número de exemplares por diferen-
tes vías: 

• Conta con 3.356, con 357 publicacións rexistradas 
ao longo deste último ano.

• A entrega de 1.012 pedidos nos que se distribuíron 
4.538 publicacións: 3.359 venais e 959 non venais. 

• 21.381 descargas en PDF de publicacións gratuítas 

Bibliotecas
Públicas

Bibliotecas Públicas 
Municipales

Bibliotecas 
especializadas

A Coruña 2 86 13 101

Lugo 1 26 3 30

Ourense 1 26 5 32

Pontevedra 2 65 2 69

6 203 23 232
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• 4.159 accesos á consulta das publicacións da Xunta nos 
portais web das bibliotecas da Rede de Bibliotecas de 
Galicia. 

� No relativo ao sistema de adquisición de novidades edi-
toriais galegas por parte dos concellos con bibliote-
cas 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 concellos 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. 

Este foi o cuarto ano de funcionamento deste sistema, 
no que se produciu un incremento dos concellos e das 
editoriais participantes. Estas foron as principais magni-
tudes do sistema en 2019:

• Participaron 40 editoriais e 184 concellos. 
• Ofertáronse 516 títulos.

• Distribuíronse 16.231 exemplares de 516 títulos, por un 
importe total de 244.318,32 €.

• De media, cada editorial vendeu 405 exemplares por 
un valor de 6.107,95 €.

• De media, cada concello adquiriu 88 libros por un valor 
de 1.327 €. 

Por outra banda, abordouse o mantemento dos restantes 
sistemas vinculados a esta rede: plataforma de préstamo de 
libros electrónicos das bibliotecas públicas galegas GALI-
CIALE; xestión de enquisas, programa LerContaMoito.
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3.3. Plan de inclusión dixital

No eido da cidadanía dixital, durante o 2019, continuouse 
avanzando na recta final do desenvolvemento dos tres eixos 
do Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020, co obxectivo 
de avanzar da alfabetización dixital á autonomía dixital. 

Grazas á colaboración e implicación dos axentes do ecosis-
tema dixital, os Aliados Dixitais e a Rede de aulas CeMIT e 
o Programa de Voluntariado dixital, realizáronse unha gran 
variedade de iniciativas de inclusión dixital, avanzando cara o 
empoderamento cidadá e a consecución dunha sociedade 
plenamente dixital en Galicia.

3.3.1. Sensibilización sobre o uso das TIC á cidadanía con 
menos coñecementos

A Rede CeMIT continuou co desenvolvemento de actividades 
para a promoción das novas tecnoloxías na vida cotiá das 
persoas, facendo especial foco nas persoas maiores capaci-
tándoas no uso dos novos dispositivos e impulsándoas no uso 
das TIC coa colaboración dos aliados dixitais. 

Neste eido, adicionalmente ás actividades levadas a cabo nas 
aulas, destacan as actividades desenvoltas coa colaboración 
dos aliados dixitais que perseguen favorecer un envellece-
mento máis activo e mellorar a súa calidade de vida: 

� “Ágora Tecnoloxía” ciclos de seminarios online retrans-
mitidos a través de videoconferencia pola Federación 
Galega de Asociacións Universitarias Séniors (FEGAUS) 
con actividades como “Todo o que precisas saber para 
mercar o teu móbil”, “Trucos para utilizar WhatsApp”. 
Nelas participaron 6 aulas e asistiron preto de 50 per-
soas. 

� 3ª edición da iniciativa “Aprende a usar a túa tablet” 
na que Fundación Vodafone facilitou material formativo 
online, guías prácticas en papel e terminais físicos ás aulas 
para que os responsables puidesen realizar 56 activi-
dades con máis de 670 horas de formación sobre o 
manexo de tablets para persoas maiores, en 21 aulas con 
330 persoas beneficiarias. 

� Conmemoración do Día Internacional das Persoas 
maiores coa participación de 5 aliados dixitais (FEGAUS, 
Escola Galega de Consumo, Saldiara Consultoria, everis, 
e concello de Ribadumia) e 14 aulas, beneficiando a 
120 persoas maiores na adquisición de coñecementos 
nunha gran variedade de temáticas: Acceso á historia 
médica - É-Saúde, trámites dixitais coa administra-
ción, manexo de Internet, trámites dende o móbil, 
“APPs para persoas maiores, banca electrónica, redes 
sociais”, “manexo da tableta, etc. 

 Na Rede CeMIT tamén leváronse a cabo actividades de 
fomento da cultura da seguridade na Rede co obxec-
tivo de previr riscos no uso das TIC e Internet. Neste senso, 
cabe destacar as seguintes actividades dirixidas á cidada-
nía en xeral e en especial para os colectivos máis vulnera-
bles, como son as persoas maiores, menores de idade e 
familias: 

� Celebración do Día de Internet Segura con máis de 
150 asistentes e a participación de 13 aulas nas distintas 
actividades sobre o uso seguro e responsable de Internet e 
as TIC propostas polos aliados dixitais: Asociación de Enxe-
ñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG), Colexio Pro-
fesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e 
mentor JM. Lozoya. Adicionalmente, tamén se realizaron 
“Charlas gratuítas de concienciación en ciberseguridade” 
de INCIBE en colaboración con Cibercooperantes e o curso 
MOOC “Son competente dixital. Competencias Dixitais 
para o día a día” posto en marcha desde CyL Digital en 
colaboración coa Asociación Somos Digital.

� Participación na All Digital Week a través da celebración 
da xornada formativa de “Noticias Falsas- All Digital Week” 
da aula CeMIT de Cuntis, retransmitida por videoconferen-
cia a 8 aulas da Rede CeMIT contando con 61 asistentes 
en total, xunto coa participación na actividade “Europeana: 
Pensamento crítico con Europeana: O uso de fontes prima-
rias como técnica para detectar noticias falsas” en colabo-
ración coa Asociación Somos Digital e Europeana .

� Celebración do Día Mundial de Internet en colabora-
ción cos aliados dixitais Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia (AETG) que realizou dúas 
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charlas baixo a temática das “fake news e a seguridade na 
rede”, Serbelt Consultores, co taller dirixido a particulares 
e autónomos sobre facturación con solución de código 
aberto, e Altia coa realización de dúas actividades de 
Robótica. Adicionalmente, a aula CeMIT de Cuntis partici-
pou no Concurso de Infografías “Reflexiona e Contrasta: 
Aplicando o Espírito crítico en Internet ” para fomentar e 
traballar por unha Internet máis segura e fiable do Instituto 
Nacional de Ciberseguridade, INCIBE ca infografía “Loita 
contra as noticias falsas LIVE”. 

� Realización de dous seminarios “Organiza e mantén 
a salvo todas as túas fotos e vídeos”, “Descobre como 
protexer a túa privacidade e seguridade en Internet” de 
FEGAUS, que permitiron dar formación ás persoas maiores 
coa participación de 5 aulas beneficiando a máis de 60 
persoas.

3.3.2. Programa para a capacitación dixital 

En 2019 realizáronse actividades orientadas a aumentar o nivel 
de coñecementos da cidadanía que xa tivo contacto coas TIC, 
promovendo a formación presencial pero tamén a capacita-
ción a distancia a través de videoconferencias. 

Neste senso, traballouse no impulso de actividades formativas 
en temáticas como o uso de servicios dixitais, destinados á 
cidadanía en xeral. Exemplos destas colaboración son o Semi-
nario “Realiza todos os teus trámites e xestións onli-ne” 
de FEGAUS, ou actividades sobre o uso da Plataforma É-Saúde 
en colaboración coa Universidade Sénior da Coruña e o Sergas 
na que participaron 11 aulas e máis de 60 beneficiarios/as. 
Neste eido, dous dos aliados dixitais, coordináronse para dar 
resposta ás necesidades dos maiores, e no concello de Riba-
dumia organizouse a actividade “Plataforma É-Saúde”, coa 
participación dunha das voluntarias dixitais da empresa everis 
da que se beneficiaron 34 persoas.

Adicionalmente, tamén traballouse na potenciación de inicia-
tivas formativas no eido da robótica e programación para 
rapaces/zas, entre as que destacan as seguintes iniciativas:

� Programa Tech Kids en colaboración co CPEIG no que 
realizáronse un total de 45 actividades en 35 aulas CeMIT 
e máis de 460 asistentes nas seguintes actividades: 
“Robótica para todos” , “Crea a túa App”, “Voa con nós” 
e o “Taller Xuvenil: Converte o mundo dos videoxogos e 
a animación 3D no teu futuro profesional”. O programa 
rematou coa celebración da Xornada final cun total de 103 
asistentes que realizaron actividades como Tech Escape 
Room, Pilotaxe de drons, Electric Paint (Tecnoloxía xestual), 
entre outras. 

� Conmemoración do Día das Rapazas nas TIC en cola-
boración co aliado dixital Trainnova achegando a progra-
mación de videoxogos en tres dimensións (Kodu 3D) e 
a Robótica con Arduino a un grupo de rapazas do Com-
plexo de Atención a Menores de Ferrol, ademais da reali-
zación da actividade “Obradoiro de Creación Audiovisual 
para rapazas” na aula CeMIT do Centro Cívico de Eirís. 

� Talleres de robótica educativa con Lego, coa colabora-
ción do aliado dixital Altia na que se achegou a robótica a 
máis de 20 rapaces nas aulas de Padrón e Ames.

No eido da capacitación dixital, a Rede CeMIT tamén partici-
pou no Programa Crear Futuro de Red.es co fin de mellorar 
a empregabilidade dos/ as profesionais e contribuír á transfor-
mación dixital do tecido empresarial, grazas ao manexo das 
novas tecnoloxías dixitais coa colaboración de 9 aulas CeMIT 
(Vimianzo, Carballedo, Sarria, Oroso, Pontedeume, Pontevedra, 
Ribadeo, Santa Comba e Valga) que solicitaron máis de 40 acti-
vidades sobre temáticas competencias persoais no ámbito da 
transformación dixital: resolución de problemas complexos, 
pensamento crítico, creatividade ou xestión de persoas; e 
competencias para o emprendemento: ecosistema empren-
dedor, proposta de valor e modelo de negocio e como conse-
guir os primeiros clientes.

Con fin de promover a formación a distancia, ao longo de 
2019, realizáronse preto de 200 retransmisións por video-
conferencia nas aulas CeMIT, o que permitiu compartir for-
mación e chegar a un maior número de persoas. Algunhas das 
iniciativas máis destacadas son:
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� Iniciativa Compartic, esta iniciativa de carácter volun-
tario e cooperativo entre as aulas CeMIT, ten un enfoque 
de banco de tempo onde se comparte formación espe-
cializada avanzada entre as aulas a través dos sistemas 
de videoconferencia, incrementando a oferta formativa 
e maximizando esforzos. Este ano participaron 15 aulas 
CeMIT compartindo 15 actividades, cunha duración de 
máis de 200 horas e beneficiando a máis de 500 per-
soas. 

� “Charlas informativas” do Instituto Galego de Con-
sumo retransmitidas por videoconferencia con 10 aulas 
participantes e máis de 120 beneficiarios/as nas que se 
trataron temas de actualidade que afectan a consumido-
res reais. 

� Ciclos formativos de FEGAUS. Nesta iniciativa reali-
záronse 7 actividades retransmitido en 10 aulas CeMIT e 
beneficiaron a máis de 120 persoas maiores que grazas 
ao uso das TIC melloraron a súa calidade de vida e avanzan 
cara un envellecemento activo.

�  Retransmisión de sesións específicas, coma a Xornada 
Divulgativa TDT sobre o Segundo Dividendo Dixital en 
colaboración coa Asociación de Enxeñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia AETG.

Por último, fomentouse o uso común de material formativo 
entre as aulas a través da wiki interna da Rede CeMIT, coa 
colaboración dos responsables das aulas e dos aliados dixi-
tais. Concretamente, actualizáronse e compartíronse manuais 
sobre o uso de ferramentas de xestión de actividades e alta de 
usuarios, autorización de menores, compromiso de confi-den-
cialidade, boas practicas no uso da tecnoloxía, presentación 
sobre drons, e sobre o novo marco de competencias dixitais. 

3.3.3. Certificación de Competencias Dixitais en 
Ofimática CODIX

2019, supuxo a continuidade das actuacións para incrementar 
o nivel de coñecementos nas TIC da cidadanía e mellorar a 
súa empregabilidade a través da obtención da Certificación 
Galega de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX) 
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na Rede CeMIT, acreditando as competencias en tecnoloxías 
da información e comunicación en materia de ofimática. 

Nas aulas da Rede CeMIT e a través da plataforma de telefor-
mación EMA, facilitáronse os recursos necesarios para formar 
á cidadanía, poñendo a súa disposición diversas modalidades 
para a adquisición de coñecementos (formación presencial, 
teleformación e autoformación) e desenvolvéronse 4 con-
vocatorias de exame ao longo do ano, para o recoñece-
mento oficial dos coñecementos e aptitudes nas TIC.

Neste ano convocáronse 1.487 prazas para a obtención 
do CODIX, matriculáronse 1.322 persoas, examináronse 
1.111 persoas e chegáronse a emitir 672 certificacións 
nesta competencia dixital. 

Nestas convocatorias matriculáronse 416 persoas desem-
pregas e 64 persoas con algún tipo de discapacidade que 
contaron cunha exención da taxa para a realización do exame 
do CODIX.

Desde 2014 emitíronse un total de 3.812 certificacións, o 
que supuxo un incremento do 21,4% respecto ao ano anterior, 
dato que reflexa o ascenso continuado da certificación das 
competencias dixitais en Galicia ano tras ano.

3.3.4. Programa para a innovación social dixital

A Rede CeMIT, xunto cos axentes do ecosistema dixital, 
deron continuidade aos proxectos de innovación social dixi-
tal enmarcados na iniciativa CeMIT-Innova, para atender as 
necesidades e retos sociais locais a través de solucións inno-
vadoras e as TIC. 

De forma conxunta, as aulas da Rede CeMIT continúan reali-
zando formación presencial adaptada ás necesidades da cida-
danía nos eidos da alfabetización dixital, a capacitación dixital 
e a innovación social dixital, e desde a posta en marcha da 
Rede en 2011, planificáronse máis de 377.000 horas de for-
mación, achegando as TIC a 90.977 persoas. 

Adicionalmente á formación presencial, a cidadanía ten a súa 
disposición os cursos da plataforma de teleformación 

EMA, a través da cal realizáronse 125 exames sobre os 19 cur-
sos que teñen esta funcionalidade activa, en 27 aulas da Rede 
CeMIT e expedíronse un total de 99 diplomas en toda Galicia.

Tamén celebrouse o II Encontro estatal de dinamizadores 
da Asociación Somos Digital baixo o lema “ChangeMakers: 
Axentes do Cambio” que se celebrou os días 20 e 21 de marzo 
en Fuerteventura. Neste encontro Galicia estivo representada 
polos axentes TIC de 5 aulas que presentaron dous proxectos 
“ComparTIC” e “eFactura autónomos” como exemplo de boas 
prácticas de capacitación dixital co obxectivo de xerar siner-
xias entre os dinamizadores das distintas redes. 

O 3 de decembro celebrouse na Cidade da Cultura de San-
tiago de Compostela a Xuntanza de Dinamizadores CeMIT 
“Traballando no Plan de Inclusión Dixital de Galicia 
2020”, e contou coa participación de máis de 40 dinami-
zadores da Rede que tiveron a oportunidade de expoñer os 
seus proxectos e intercambiar ideas, adicionalmente, desde 
a Amtega agradeceuse a labor realizada polos responsables 
das aulas, e adiantouse que a Rede CeMIT continuará sendo 
un instrumento fundamental para acreditar os coñecementos 
en base ao novo Marco Galego de Competencias Dixitais de 
Galicia. A Xuntanza tamén contou coa colaboración do aliado 
dixital Trainnova que levou a cabo unha actividade de drons.

3.3.5. Modelo de relación cos axentes do ecosistema 
dixital

No 2019, a consolidación do modelo de relación a través 
de alianzas dixitais entre os diferentes axentes implicados 
no ecosistema dixital galego foi un gran éxito dada a gran par-
ticipación o que permitiu achegar as actividades de inclusión 
dixital a un maior número de persoas e ao longo de todo o 
territorio galego.

Esta alianza contou con 856 aliados dixitais: 188 entidades, 
asociacións, empresas e organismos públicos (40 mece-
nas, 140 entidades colaboradoras e 8 mentores), 98 aulas 
da Rede CeMIT e 570 persoas voluntarias. 

En febreiro de 2019, asinouse o Convenio de colaboración 
entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Gali-
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cia e a Federación Galega de Municipios e Provincias como 
entidade colaboradora na xestión da subvención e para o 
desen-volvemento do Plan de Inclusión Dixital no eido da 
administración local, un total de 789.522,00 euros para as 
64 aulas de referencia. 

E para dar continuidade ás actividades da Rede CeMIT durante 
o ano 2020, o 26 de decembro de 2019, aprobouse polo Con-
sello da Xunta de Galicia, o acordo polo que se autoriza á 
Axencia para a Moderniza-ción 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 2020. 

Así mesmo, en 2019 instaláronse en 15 das aulas CeMIT, 220 
equipos informáticos adquiridos no ano 2018, polo que, o 
13% do parque de máis de 1.730 equipos instalados na rede 
conta con equipamento novo. 

3.3.6. Estratexia de dinamización do voluntariado dixital

O Programa de Voluntariado Dixital impulsado pola 
Amtega e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado ten como obxectivo principal favorecer a inclu-
sión dixital de toda a cidadanía, especialmente entre os 
colectivos en risco de exclusión dixital. 

Desde 2016, esta iniciativa constitúese como un dos prin-
cipais instrumentos da estratexia de inclusión dixital do 
goberno galego no marco do Plan de Inclusión Dixital de Gali-
cia 2020 e da Axenda Dixital de Galicia 2020. 

Este programa persegue incorporar as tecnoloxías da 
información e a comunicación na vida cotiá a través da 
formación en alfabetización, capacitación dixital, innovación 
social e o acompañamento dixital mediante o que as per-
soas voluntarias comparten os seus coñecementos, guían 
no aprendizaxe e melloran as habilidades e capacidades 
no uso habitual das tecnoloxías. Promovendo a divulga-
ción dos servizos e beneficios da Sociedade da Información. 

Durante o 2019, esta iniciativa acadou as seguintes cifras:

� 570 voluntarios/as sumaron esforzos para pór en marcha 
actuacións concretas de apoio á alfabetización dixital e 
capacitación dixital.

� Os axentes colaboradores foron un total de 142, dos 
cales 103 son entidades de acción voluntaria, 13 orga-
nismos colaboradores e 26 mecenas dixitais.

� Ao longo deste ano desenvolvéronse un total de 9 
accións formativas a través dos apoios solicitados polas 
entidades colaboradoras ata finais de ano trazando o itine-
rario marcado polos grandes eixos do Plan de Inclusión 
Dixital de Galicia como por exemplo: Alfabetización 
dixital: Alfabetización Informática do Concello de Mos e 
Plataforma É-Saúde do Concello de Ribadumia, envellece-
mento activo do concello de Mos; Capacitación dixital 
avanzada: Programación e deseño do plan formativo de 
novas tecnoloxías e marketing dixital, Certificación Micro-
soft Office Specialist e Microsoft Office Specialist e Expert 
do Concello de Mos, Deseño gráfico do Concello de Alla-
riz, Robótica e Impresión 3D do concello de Allariz e Ferra-
mentas 2.0 para a busca de emprego da aula de CeMIT de 
Carballedo. 

� A execución dos apoios dixitais (presenciais e virtuais) 
demandados polas entidades colaboradoras contaron con 
máis de 77 persoas beneficiarias. Atendeuse a distintos 
colectivos en risco de exclusión con especial atención a 
persoas maiores, persoas desempregadas en xeral , ofre-
cendo un amplo catálogo de actividades formativas. 

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 6 diplomas de experien-
cia voluntaria. 

3.3.7. Web do Plan de Inclusión Dixital e outras 
ferramentas de soporte

Durante este ano, continuáronse realizando melloras nas 
ferramentas de soporte, co obxectivo de facilitar a achega da 
información sobres as distintas actividades desenvolvidas no 
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marco do Plan de Inclusión Dixital aos usuarios e usuarias a 
través das seguintes ferramentas:

� Web CeMIT: durante o ano 2019 rexistráronse un total 
de 202.372 visitas de 88.576 usuarios/as distintos que 
accederon a 640.869 páxinas. O que supuxo un incre-
mento do 3%, 7% e 2% respectivamente en comparación 
co ano anterior.

� Web Faite Dixti@l: no 2010 rexistráronse 9.448 visitas
de 6.874 usuarios/as distintos que accederon a 19.287 
páxinas.

� Web Voluntariado Dixital: redeseñouse a portada e 
panel de navegación, adicionalmente simplificáronse os 
formularios de alta e durante o 2019 realizáronse 5.959 
visitas de 4.523 usuarios/as distintos que accederon a 
13.873 páxinas. 

� XEA, para a xestión interna das aulas simplificáronse os for-
mularios de alta, mellorou a xestión dos diplomas, etc. 

� EMA, Espazo Multimedia de aprendizaxe. Neste ámbito 
traballouse na ligazón co portasinaturas e na elaboración 
de novas preguntas para o CODIX, así como a actualiza-
ción do curso de administración electrónica.
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3.4. Plan de promoción do talento dixital

Durante o 2019, seguíronse a desenvolver as actividades do 
catálogo do Plan de Promoción de Talento Dixital 2020, Digi-
Talent, orientado a reducir a fenda entre a dispoñibilidade de 
traballadores con competencias dixitais e a crecente demanda 
destes perfís no mercado laboral.

En concreto, durante o curso 2018/2019 o catálogo promoveu 
nos seus tres eixos de actuación un total de 23 actuacións: 
13 delas orientadas á impulsar as vocacións científico-técni-
cas entre os máis novos, 5 iniciativas orientadas a impulsar os 
novos perfís dixitais e as 5 restantes orientadas a formar a perfís 
directivos para liderar a transformación dixital da súa empresa, 
dando así resposta ás necesidades específicas de cada per-
fil da cidadanía segundo o ciclo vital no que se atopen. No 
seu conxunto, as distintas actividades desenvoltas chegaron a 
máis de 5.300 persoas.

Ademais, en setembro de 2019 lanzouse unha nova edición 
do Plan para dar continuidade ao impulso do 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

Durante o verán de 2019 desenvolveuse a segunda edición do 
Programa TechKids ao longo de toda Galicia, achegando a 
ciencia e a tecnoloxía á sociedade galega máis nova a través 
dunha axenda de actividades lúdico formativas impulsada 
polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Gali-
cia (CPEIG) e a AMTEGA.

Durante os meses de xullo, agosto e setembro, organizáronse 
xornadas baixo temáticas como a robótica, pilotaxe de 
drons, creación de App e videoxogos e animación 3D, co 
obxectivo de fomentar o interese polas profesións tecnolóxi-
cas e ofrecerlles unha ampla visión dos perfís profesionais que 
demanda o sector. As 45 xornadas celebradas nas aulas CeMIT 
de diferentes concellos congregaron a un total de 464 par-
ticipantes de 9 a 18 anos: “taller de robótica para todos” con 
22 actividades e 292 asistentes e, “Crea a tu app” con 4 activi-
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dades e 25 asistentes, “Voa con nós” con 13 actividades e 114 
asistentes e, por último, “Converte o mundo dos videoxogos 
e a animación 3D no teu futuro profesional” con 6 actividades 
e 33 asistentes.

Por último e como peche desta segunda quenda do pro-
grama, no mes de outubro celebrouse na Cidade da Cultura 
unha xornada final composta por unha xincana tecnolóxica 
con seis obradoiros diferentes que congregou a máis de 
100 participantes de entre 10 a 17 anos. Entre as actividades 
desenvoltas, realizouse un “Tech escape room” onde os par-
ticipantes crearon enigmas e crebacabezas a través de con-
tidos matemáticos, “Drone Led Racing” sobre pilotaxe de 
drons, “Microbit Experience” para programar xogos e emojis 
en movemento, “Electric Paint” sobre pintura condutiva e, por 
último, “A maxia do cine” un obradoiro onde os nenos e nenas 
realizaron escenas das súas películas favoritas a través da crea-
ción dun escenario virtual. 

3.4.2. Impulso e desenvolvemento do Programa Girl 
STEM

Continuando co eixo do Plan DigiTalent centrado en espertar 
vocacións STEM entre a poboación máis nova, e en concreto 
atendendo á perspectiva de xénero, a Amtega en colabora-
ción con AGASOL, a Asociación de empresas galegas de sof-
tware libre, continuaron a traballar para reducir a fenda de 
xénero que existe entre mulleres e homes nos estudos nos 
campos STEM poñendo en marcha un ano máis o Programa 
Girl STEM. Esta iniciativa busca incentivar a vocación polas 
carreiras científico-tecnolóxicas entre o alumnado feminino a 
través dunha rede de profesionais de recoñecido prestixio que 
contribúan a sensibilizar e inspirar ás nenas para que aposten 
por este tipo de carreiras.

Trátase dun programa de charlas inspiradoras de estas direc-
tivas que, a través de diferentes sesións de traballo, achegarán 
a súa experiencia ás máis novas, falando da súa traxectoria, cla-
rificando dúbidas e contribuíndo a derrubar estereotipos. No 
mes de outubro e nas catro provincias galegas, celebráronse 
catro encontros entre o alumnado de Educación Secundaria 
Obrigatoria e Bacharelato para animar ás máis novas a escoller, 

se o desexan, titulacións STEM, congregando a mais de 860 
asistentes.

Ademais dos encontros con mulleres referentes, leváronse a 
cabo seis obradoiros en centros de primaria, nos que se desen-
volveron dinámicas orientadas a familiarizar ás nenas e nenos 
coa ciencia e normalizar o seu coñecemento e o seu uso den-
tro de xogos e actividades cotiás, cun total de 276 asistentes. 

3.4.3. Programa Tecnólogo por un día

Tras a boa acollida entre o alumnado galego na primeira edi-
ción do Programa Tecnólogo por un día, a Amtega coa cola-
boración de empresas do sector TIC, puxo en marcha durante 
o 2019 dúas novas edicións desta iniciativa, para seguir ofre-
céndolles a nenos e nenas de 12 a 17 anos a oportunidade 
de experimentar en primeira persoa un día de traballo 
nunha empresa tecnolóxica e así, contribuír a mellorar a visión 
que proxectan as profesións tecnolóxicas entre os máis novos. 
Neste senso, as entidades colaboradoras no programa acollen 
nas súas instalacións aos participantes co fin de mostrarlles, 
durante a súa xornada laboral, as dinámicas das profesións 
TIC, participando nas actividades e tarefas que teñan na súa 
axenda como sesións de traballo, reunións, etc, así como axu-
dar a aclarar as súas posibles dúbidas profesionais.

Ata o de agora, nas súas tres edicións, o programa espertou 
un gran interese entre o alumnado, rexistrando máis de 700 
solicitudes de inscrición ao programa e ofrecendo a 177 parti-
cipantes unha oportunidade única de experimentar un día de 
traballo en grandes organizacións galegas.

En concreto, na segunda edición do programa celebrada 
durante os meses de febreiro e marzo, un total de 211 estu-
dantes interesáronse en participar contando coa implicación 
de máis de 50 docentes que realizaron as solicitudes de inscri-
ción para as 65 prazas ofertadas por parte das empresas cola-
boradoras. No seu caso, a terceira edición poñíase en marcha 
no mes de outubro ofertando 74 prazas e rexistrando máis de 
387 solicitudes de inscrición por parte de 53 docentes. 
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3.4.4. Lanzamento do Programa Bolsas DigiTalent

Coa visión posta na creación dunha canteira de talento que 
contribúa a cubrir vacantes de postos caracterizados pola 
confluencia das TIC co resto de ámbitos do coñecemento, a 
través dun convenio de colaboración asinado pola Consellería 
de Educación, Universidade e Formación Profesional, a Axen-
cia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), as 
Universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña 
e a Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA) púxose 
en marcha o Programa de bolsas DigiTalent para prácticas 
non laborais en empresas do sector TIC orientado a estudan-
tes universitarios, para promover a súa adaptación aos novos 
perfís dixitais e facilitar a súa incorporación ao sector. 

As bolsas están dirixidas a estudantes de últimos cursos de 
Artes e Humanidades, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais 
e Xurídicas, Enxeñaría e Arquitectura, matriculados en cal-
quera das tres universidades galegas, menores de 31 anos e 
que teñan superado o 75% dos créditos e menos do 100%; 
co obxectivo de facilitar a hibridación entre o sector TIC e os 
perfís non dixitais.

A través destas prácticas non laborais, as persoas bolseiras 
seleccionadas recibirán formación teórico-práctica e contarán 
cun plan de formación, asesoramento, orientación e dirección 
por parte dos responsables das empresas TIC por un período 
de tres meses, tendo unha duración de 20 horas semanais e 
serán remuneradas.

En novembro de 2019 lanzouse a convocatoria para que as 
empresas do sector tecnolóxico se adheriran ao programa de 
bolsas DigiTalent trasladando, segundo as súas preferencias 
e necesidades, as áreas de coñecemento ou titulacións das 
persoas bolseiras. Pola súa banda, as empresas colaboradoras 
debían ter experiencia en proxectos relacionados con tenden-
cias tecnolóxicas emerxentes tales como big data, tecnoloxías 
móbiles, deseño de servizos e aplicacións cloud, ciberseguri-
dade, IoT, blockchain, realidade aumentada, intelixencia artifi-
cial, wearables, entre outras. Neste senso, máis dunha vintena 
de empresas TIC realizaron a súa solicitude de adhesión para 
participar como entidade colaboradora para albergar aos bol-
seiros durante a realización das prácticas formativas.

3.4.5. Lanzamento do Campamento Digitalia

Para dar continuidade ao compromiso coa formación nas 
novas tendencias tecnolóxicas e a posta en valor das capaci-
dades e empregos dixitais, celebrouse novamente o Campa-
mento Digitalia impulsado pola Consellería de Política Social 
no marco da Campaña de verán en colaboración coa Amtega.

Neste campamento tecnolóxico, cunha duración dunha 
semana e que aglutinou a 50 rapazas e rapaces, as activida-
des responderon a tres temáticas diferentes: os participantes 
aprenderon dunha maneira lúdica a técnica do vídeo map-
ping, que consiste na elaboración de vídeos para a súa repre-
sentación nocturna sobre edificios; a crear, controlar e voar 
drons; e a empregar ferramentas informáticas para construír e 
poñer en funcionamento robots. Deste modo, ofrecéuselles 
a oportunidade de adquirir coñecementos e habilidades que 
lles serán de gran valor no seu futuro profesional e acordes á 
demanda actuais das empresas.

3.4.6. Olimpíada de robótica

Para continuar co obxectivo de ofrecer ao alumnado oportu-
nidades de achegarse dun xeito lúdico e divertido á tecno-
loxía e á enxeñería e que desenvolvan as súas capacidades de 
resolución de problemas e competencias persoais, en xuño de 
2019 organizouse a fase local da World Robot Olympiad Gali-
cia 2019 (WRO), da man da Amtega e a empresa Arkitas Robó-
tica S.L. Trátase dunha competición de robótica educativa de 
alcance internacional e que se celebra anualmente e que, cada 
ano, xira ao redor dunha temática diferente. 

A través da A WRO Galicia 2019 os participantes debían cons-
truír un robot innovador que superase os retos propostos 
inspirados na temática das Smart Cities. As categorías foron: 
Regular (WeDo, Elementary e Junior High) e Football, tendo 
en conta as idades dos participantes, que ían desde os 6 ata 
os 19 anos. Na categoría Regular, os equipos debían construír 
robots que consigan a máxima puntuación ao resolver probas 
presentadas sobre un taboleiro. Na categoría Football, os equi-
pos de dous robots autónomos enfrontáronse co obxectivo 
de marcar máis goles que o equipo rival. Nesta edición, con-
gregáronse 70 rapaces agrupados en equipos.
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A participación na competición que se celebra en Galicia foi a 
clasificatoria para a fase nacional e a final internacional, cele-
bradas en setembro e novembro de 2019, en Girona e Hungría, 
respectivamente.

3.4.7. Reforzo da oferta formativa para potenciar 
as capacidades dixitais de estudantes, titulados e 
profesionais

Coa finalidade de impulsar a formación e acompañamento 
para a adquisición dos coñecementos e habilidades da cida-
danía vinculadas á competencia dixital, no 2019 seguiuse a 
fomentar actividades que ofrezan a posibilidade de potenciar 
e perfeccionar as súas competencias TIC en liña coas novas 
tendencias tecnolóxicas.

Así, un ano máis facilitouse o acceso á obtención da certifica-
ción galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX) 
a través da Rede CeMIT, Poden consultarse datos máis exhaus-
tivos no apartado 3.3.3. Certificación de Competencias Dixitais 
en Ofimática CODIX desta Memoria.

Por outra banda, lanzouse un programa formativo froito dun 
acordo entre a Amtega, a Universidade de Vigo e o operador 
público Retegal; aberto a titulados, estudantes e profesionais 
do sector tecnolóxico que ofrece capacitación especializada 
e adaptada ás necesidades derivadas da futura extensión da 
tecnoloxía 5G. Para máis información pode consultarse o apar-
tado 5.6.10 Plan de formación especializada 5G.

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

No 2019 reforzouse o apoio ao emprendemento TIC a través 
da continuidade á aposta pola colaboración público-privada 
para impulsar o emprendemento de base tecnolóxica en Gali-
cia. En concreto, levouse a cabo a través de iniciativas como:

• Galicia Open Future_ Retos industria 4.0, busca dirixir 
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 con-
sultar os apartados 5.2.4. Desenvolvemento do pro-
grama Vodafone Connecting for Good Galicia, 5.2.5. 
Posta en marcha do programa DICO Challenge: Acele-
rando o sector dos contidos dixitais e 5.2.2 Impulso ao 
programa Galicia Open Future: retos Industria 4.0

3.4.9. Fomento das vocacións dixitais

Un ano mais impulsáronse actuacións para contribuír á xera-
ción de novo talento en torno ao sector dos contidos dixitais 
centradas en actividades informativas e de sensibilización, co 
obxectivo de captar o interese dos máis novos para que se 
orienten profesionalmente cara ao eido dos contidos dixitais.

En concreto, no marco do Campamento Digitalia os partici-
pantes puideron achegarse ao vídeo mapping aprendendo 
sobre a composición de vídeos e no uso de ferramentas infor-
máticas para a súa creación. 

Ademais, no marco do Programa Tech Kids e no congreso 
internacional Mundos Dixitais 2019 a Amtega colaborou coa 
organización do taller “Converte o mundo dos videoxogos 
e a animación 3d no teu futuro profesional! Coa finalidade 
de achegar o mundo da animación, os efectos visuais, os 
videoxogos e a realidade virtual aos máis novos explicándolles 
as profesións que se demandan e a formación necesaria. Para 
máis detalle consultar o apartado 5.3.1 Fomento das vocacións 
dixitais.
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3.5. Programa para promover as competencias 
dixitais dos empregados públicos

O desenvolvemento e consolidación da administración elec-
trónica e en xeral do funcionamento dixital da administración 
pública galega, debe ir acompañada dun proceso de capaci-
tación dixital dos empregados públicos, que deben estar pre-
parados 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 pres-
tación de servizos públicos no contexto dixital. Este desenvol-
vemento 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 2019 desenvolvéronse 160 accións formativas en mate-
ria de capacitación dixital do persoal empregado público en 
diversos eidos, accións que supuxeron un total de de 3.960 
horas de formación. Estas actividades formativas quedaron 
recollidas nos seguintes programas:

� Actividades formativas desenvoltas en colaboración coa 
Escola Galega de Administración Pública:

• Programa de formación recollido no Convenio de cola-
boración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presiden-
cia, Administracións Públicas e Xustiza e a Escola Galega 
de Administración Pública e a Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia para a convocatoria e o desen-
volvemento de actividades de formación e divulgación en 
materia de administración electrónica e de protección de 
datos. Ao abeiro deste programa desenvolvéronse:

 – 31 accións formativas, con un total de 1.080 horas de 
formación, en materia de administración electrónica 
e nas que se inclúen as dirixidas ao impulso da trami-
tación electrónica Integral na Xunta de Galicia no con-
texto da lei 39/2015, e as orientadas aos procesos de 
dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia.

 – 20 accións formativas, con un total de 699 horas de 
formación, en materia de seguridade dos sistemas 
de información, aliñadas co Plan de Seguridade da 
Xunta de Galicia, abordando temáticas coma a segu-
ridade informática básica na Xunta de Galicia, a pro-
tección de datos de carácter persoal e o Regulamento 
europeo 2016/679, aspectos avanzados e implantación 
da normativa de protección de datos na Xunta de Gali-
cia, ou as implicacións derivadas do Esquema nacional 
de seguridade.

� “Curso superior de Administración electrónica”, de 114 
horas de duración, contando coa colaboración do Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG). 
Unha nova edición deste curso superior, a 7ª dende a súa 
creación no ano 2009, permitiu que 80 empregados públi-
cos con responsabilidades de xestión puidesen afondar, 
desde unha perspectiva técnico-xurídica, na concepción 
da Administración electrónica, incidindo na importancia 
que ten a súa implantación nas distintas administracións 
da nosa comunidade, e considerando as distintas perspec-
tivas de achegamento á Administración electrónica, para 
adquirir e perfeccionar os coñecementos teóricos e prác-
ticos que lles permitirán liderar dende as súas respectivas 
unidades a progresiva implantación dos novos modelos 
de traballo que supoñen a administración electrónica.

• Plan ofimático de Galicia, con accións orientadas á pos-
terior obtención do Certificado en Competencias 
Dixitais CODIX. Neste plan ofrecéronse 1.714 horas de 
formación repartidas en 45 accións formativas, desta-
cando a progresiva e maioritaria orientación desta for-
mación cara a ferramentas baseadas en software libre. 

• Plan de formación continua no ámbito da formación 
específica TIC que incluíu un total de 30 horas de 
formación nunha acción formativa de carácter técnico 
enfocada a mellorar as prácticas do soporte TIC do 
posto de traballo dixital corporativo.

• No contexto da iniciativa Universo EGAP innova, e coa 
finalidade de proporcionar formación práctica presencial 
ao persoal empregado público da Administración auto-
nómica galega e á cidadanía que axude nas transforma-
cións tecnolóxicas, organizativas e lexislativas derivadas da 
Administración electrónica, colaborouse nas ponencias 
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difusión e correcto uso dos sistemas de administración elec-
trónica, e en xeral servizos dixitais e boas prácticas no uso dos 
medios TIC. 

Neste eido, creáronse dos novos espazos na intranet: canle 
de difusión en materia de contratación electrónica na 
intranet corporativa, e espazo de información das oficinas de 
atención á cidadanía e rexistro.

3.5.2.a. Certificado galego en competencias dixitais en 
ofimática (CODIX)

No desenvolvemento do ecreto 218/2011, del 17 de novem-
bro polo que se regula a certificación galega de competen-
cias dixitais en ofimático (CODIX), tramitáronse no 2019 trami-
táronse no 2019 un total de 968 certificacións CODIX. 

técnicas das 4 xornadas de formación práctica dixital 
E-martes celebradas no 2019, o que supuxo un total 
de 24 horas de formación presencial, destacando o 
enfoque innovador destas xornadas, fomentando a par-
ticipación do alumnado, a autoxestión da aprendizaxe, e 
a busca da identificación de novas oportunidades para a 
innovación e o cambio nas administracións públicas.

„ Actuacións formativas e de difusión de curta duración 
vinculadas á implantación de novos sistemas, funcionali-
dades ou procesos no ámbito da administración electró-
nica. Comprobada en exercicios anteriores a efectividade 
deste tipo de actuacións formativas curtas para una mellor 
e máis rápida aceptación das ferramentas por parte do 
persoal implicado, neste contexto acumuláronse ata 323 
horas de formación en 62 accións formativas complemen-
tarias vinculadas á implantación dos seguintes proxectos: 
sistema de notificación electrónica (notifica.gal); sistema 
único de rexistro (Rexel); sede electrónica da Xunta de Gali-
cia; PasaXe; RUE; Matrhix; e implantación da dixitalización, 
SIR e Chave365 en oficinas de rexistro.

3.5.2. Configurar o espazo de formación continua e   
electrónica

Acompañando ás accións de formación de apoio á posta en 
marcha e utilización continuada dos servizos e sistemas da 
administración electrónica, no 2019 continuouse coa difusión 
a través da intranet corporativa de materias e contidos para a 
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No desenvolvemento do decreto 218/2011, del 17 de novem-
bro polo que se regula a certificación galega de competen-
cias dixitais en ofimático (CODIX), tramitáronse no 2019 tra-
mitáronse no 2019 un total de 968 certificacións CODIX, 594 
á cidadanía a través das convocatorias feitas no contexto da 
Rede CeMIT, e 374 ben emitidas a empregados públicos no 
contexto do Plan ofimático de Galicia, ben a persoas que solic-
itaron a súa convalidación de acordo a algún dos supostos 
establecidos . 

3.5.2.b Novo marco galego en competencias dixitais 
(CompDIX)

A lei 4/2019, de 17 de xullo, de Administración dixital de Gali-
cia, reolle no seu artigo 106 e seguintes o establecemento do 
marco galego de competencias dixitais, orientado á cidadanía 
galega no seu conxunto, coa finalidade de acadar unha cida-
danía preparada para o uso responsable e aproveitamento das 
opción que a tecnoloxía facilita no desenvolvemento da vida 

cotiá, e cunha especial adecuación ao contexto do persoal 
empregado público no marco do funcionamento dixital da 
administración. A lei recolle os seguintes obxectivos:

•  Establecemento do Marco galego de competencias 
dixitais para unha cidadanía dixital responsable. 

• Aliñamento con European Dixital Competence Fra-
mework (DigComp). 

• Regular a acreditación da cidadanía: Certificado 
galego de competencias dixitais.

• Abordar o plan de capacitación do persoal empregado 
público para unha administración funcionando en dixi-
tal e prestación de servizos públicos dixitais avanzados.

Durante o 2019 abordouse:

• A definición inicial das bases do marco galego de com-
petencias dixitais. Que partindo da estrutura definida 
no marco europeo, recolle unha estrutura de capaci-
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tación en 5 áreas competenciais (información e datos; 
comunicación e colaboración; creación de contido 
dixital; seguridade e privacidade; solución dos proble-
mas), 21 competencias, 4 niveis de aptitude e dos per-
fís destinatarios iniciais: personal empregado público e 
cidadanía en xeral.

• Iniciouse a tramitación do decreto de regulación do 
marco galego de competencias dixitais e do certifi-
cado de competencias dixitais.

Bases para o desenvolvemento
do marco galego de

competencias dixitais



132 Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

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 tec-
nolóxico e punto de encontro entre a demanda e a oferta de 
produtos e servizos tecnolóxicos, para incentivar o uso trans-
formador das TIC para o crecemento, a mellora da competiti-
vidade e a internacionalización do sector empresarial galego. 
Dende a súa posta en marcha, leva realizadas case 700 acti-
vidades coa colaboración de máis de 450 empresas TIC que 
contaron con case 10.000 asistentes procedentes de máis de 
3.800 empresas de diversos sectores.

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 ache-
gar as súas solucións TIC a outras empresas potenciais 
de-mandantes dos mesmos.

� Ás empresas doutros sectores produtivos, demostracións 
prácticas de solucións tecnolóxicas específicas do seu sec-
tor 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.

Principais actividades do CDTIC

Durante o ano 2019, en liñas xerais, mantívose o nivel de acti-
vidade do ano anterior coa realización de 86 actividades, nas 
que o CDTIC achegou 55 solucións tecnolóxicas de 55 prove-
dores, ás que asistiron máis de 1.300 persoas.

Ao longo do ano 2019, o CDTIC realizaou e colaborou en dis-
tintas actividades:

• Organización e realización de actividades propias.
• Colaboración con outras entidades para a realización 

de actividades: Amtega, Oficina de Coordinación de 
Software Libre, Agasol, Galicia Open Future, ICOIIG,&

Do mesmo xeito, realizou:

• Actividades presencias tanto en instalación propias 
(CDTIC), como alleas (aula CeMIT, sede do ICOIIG, 
Cidade da Cultura,&)

• Actividades por Streaming (en liña).
• Actividades mixtas, presencias e por Streaming.

As actividades realizadas por Streaming están a disposición 
das persoas usuarias, xa que os vídeos están dispoñibles na 
páxina web do Centro.

Unha das actividades salientables neste exercicio 2019 foi a 
continuidade dos programas #MesD e #DemosXweb, o pri-
meiro orientado a concentrar no espazo temporal dun mes 
sesións que xiran ao redor dun tema concreto e o segundo 
aorientado a que as empresas tecnolóxicas fagan unha pre-
sentación rápida a través de streaming do seu produto.

Non podemos esquecer tamén as actividades realizadas para 
a xestión e difusión tanto do MapaTIC como do CDTIC Virtual; 
a elaboración e envío do boletín, notas de prensa e mailings 
de difusión das actividades, entre outros.

4.1.1. Programa de visibilidade do sector TIC

Ao longo do ano 2019 o CDTIC reforzou a súa aposta polo 
servizo “Presenta TIC”; colaborando coas empresas para rea-
lizar sesións demostradoras tanto de xeito presencial como a 
través streaming, así achegou 55 solucións tecnolóxicas de 55 
provedores. 

Neste ámbito, o CDTIC consolídase como centro de referencia 
da Amtega para a organización e xestión de actividades orien-
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tadas a impulsar e visualizar o sector tecnolóxico en Galicia. 
Así no marco do Plan de Software Libre 2019, o CDTIC aco-
lleu ás sesións demostradoras organizadas pola Asociación 
de Empresas Galegas de Software Libre (Agasol). Estas sesións 
estiveron orientadas a achegar solucións empresarias en sof-
tware libre fornecidas por provedores TIC galegos e contaron 
coa asistencia de máis de 35 profesionais de diversos sectores 
de actividade.

Así mesmo, o CDTIC deu soporte á celebración de actividades 
como:

• Conferencia de David Finn sobre como construír unha 
internet limpa e segura

• Maker Faire Galicia
• Presentación dos dous novos retos de Galicia Open 

Future: CITIC Censa I e II
• Presentación do novo reto de Galicia Open Future: 

Reto COFRICO
• A TDT e a liberación do Segundo Dividendo Dixital en 

Galicia

Por outra banda, no que se refire ao emprendemento tecno-
lóxico, o CDTIC apoiou e estimulou as iniciativas existentes 
que impulsan o nacemento e consolidación de novas inicia-
tivas 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 e/ou realización de actividades 
de fomento de empresa de base tecnolóxica, tales como :

• Difusión do Mobile World Congress Barcelona 2019
• XII Xornadas Odoo
• Descubre como os servizos de Reacciona TIC poden 

guiar á túa peme cara a Industria 4.0
• Convocatoria de startups R DICO Challenge
• Difusión do prazo de adhesión ás bolsas Digitalent.

4.1.2. MapaTic.gal

En 2019, o MapaTIC.gal consolidouse como escaparate da 
oferta TIC galega en internet e punto de encontro entre o sec-
tor tecnolóxico e os restantes sectores produtivos, rematando 

o ano con máis de 492 provedores, 988 solucións TIC galegas 
e 547 empresas non TIC como casos de éxito de implantación 
de solucións tecnolóxicas.

4.1.3. Centro Demostrador TIC virtual de solucións libres

No ano 2019 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 aloxa-
das 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 Own-
cloud e Xeshostal, conta na actualidade con 9 aplicacións dis-
poñibles para xestión empresarial, comercio electrónico ou 
almacenamento na nube. No ano 2019 incorporouse a aplica-
ción Taiga, plataforma libre e de código aberto para a xestión 
de proxectos áxiles.

A publicación desta nova solución no CDTIC Virtual comple-
mentouse con obradoiros formativos na aula do CDTIC sobre 
algunhas das aplicacións con maior demanda; así, organi-
záronse cinco xornadas sobre Odoo, incorporada ao CDTIC 
virtual no ano 2015, unha xornada sobre Zabbix e dúas xor-
nadas sobre Facturascripts, incorporadas ao CDTIC Virtual no 
ano 2018. 

Neste ano atendéronse trinta solicitudes para acceder ás apli-
cacións do CDTIC Virtual, superando o obxectivo marcado 
para o ano, que era de vinte solicitudes.

4.1.4. 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 ache-
gar a oferta de actividades do CDTIC ás empresas de diversos 
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puntos de Galicia. Do mesmo xeito, o CDTIC tamén colaborou 
activamente con ICOIIG.

Algunhas das actividades realizadas neste ámbito son:

� “Realidade aumentada. Como sacarlle partido?” e “Impre-
sión 3d. Unha oportunidade ao alcance de tod@s”

� “Big Data. É unha solución real” e “IOT. Medimos o que 
queremos”

� “Intelixencia Artificial. Podo usala na miña empresa?” e 
“Robótica Colaborativa. Compartir é crecer”

� “Loxística 4.0. Dixitalización de almacéns” e “Convivencia 
loxística, física e dixital”

� “Tecnoloxía blockchain aplicada ao meu negocio” e “A 
nova lei de protección de datos. Ciberseguridade e riscos 
dixitais”

� A TDT e a liberación do Segundo Dividendo Dixital en Gali-
cia

O catálogo de servizos do CDTIC continúa a ofrecer a gra-
vación 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 continuaidade do pro-
grama #DemosXWeb orientado a realizar sesións demostra-
tivas curtas, exclusivamente por streaming, que tratan sobre 
unha ferramenta, aplicación ou tema concreto. Este ano, o 
programa contou con 17 actividades que foron seguidas en 
directo por 30 asistentes de media. As sesións, dispoñibles a 
través da canle de Livestream do CDTIC foron vistas por case 
1.000 persoas.

En termos xerais, ao longo de 2019, o CDTIC ofertou máis de 80 
horas de formación distribuídas a través de 55 seminarios aos 
que asistiron máis de 1300 profesionais. As temáticas das acti-

vidades con máis impacto foron Xestión empresarial, Comuni-
cación en Internet e Software Libre.

Por último, cómpre salientar o número de visitas á web e de 
descargas da app :

• Máis de 20.000 visitas.
• Preto de 100 descargas da app.

4.1.5. Programa #MesD

No ano 2019 continuouse co programa #MesD posto en mar-
cha no ano 2018. Ao amparo deste programa, organízanse 
unha serie de actividades, concentradas no espazo tempo-
ral dun mes, que xiran ao redor dun tema concreto. Así, no 
mes de marzo tivo lugar o #MesD RRSS, con case 120 partici-
pantes, e ao longo do mes de novembro tivo lugar o #MesD 
Multimedia que xuntou a 70 asistentes.

4.1.6. Xornada sobre seguridade

Dentro da programación do CDTIC contenmplábase a cele-
bración dunha xornada sobre seguridade. Neste sentido, o 
CDTIC colaboroua na xornada “Who else can join the data 
privacy war on the side of consumers? It’s not who you think: 
Construíndo unha internet limpa e segura”. A parte central 
desta xornada correu a cargo de Davi Finn, doutor en dereito 
por Harvard e experto en ciberseguridade que dedicou a 
maior parte da súa carreira a instrumentar datos e tácticas 
legais de maneira innovadora para loitar contra a ciberdelin-
cuencia, protexer a privacidade e evitar o dano a persoas con-
sumidoras e empresas.

A xornada Who else can join the data privacy war on the side 
of consumers? It’s not who you think: Construíndo unha inter-
net limpa e segura contou con 44 asistentes de 39 empresas 
diferentes

4.1.7. Programa de emprendemento tecnolóxico

O CDTIC, a través deste programa, apoiou e estimulou as ini-
ciativas existentes que impulsan o nacemento e consolidación 
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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 tec-
nolóxica, tales como :

• Presentación dos dous novos retos de Galicia Open 
Future: CITIC Censa I e II

• Presentación do novo reto de Galicia Open Future: 
Reto COFRICO

• Invitación de Red.es para participar na Mobile World 
Congress Barcelona de 2019
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4.2. Smart Turismo

4.2.1. Dixitalización integral dos procedementos do eido 
de turismo (RITGA)

O Rexistro de Información Turística de Galicia (RITGA) configú-
rase 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.

Durante o 2019 evolucionou o sistema en diversas funciona-
lidades orientadas á mellorar e optimizar o traballo das per-
soas 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 cali-
dade da información dos establecementos proporcionada os 
turistas.  De xeito máis detallado:

� No relativo á tramitación administrativa. Continuouse 
coa integración dos procedementos administrativos 
cos sistemas de tramitación electrónica,  De xeito ilus-
trativo, en 2019 xestionáronse 8.713 expedientes co sis-
tema, o 44% destes expedientes foron iniciados dende a 
sede electrónica da Xunta de Galicia.

� Reforzamento de TurEspazo para a relación entre 
o sector e a administración. Turespazo é o frontal pre-
ferente de relación entre o sector e a Administración. Co 
obxectivo de acadar a máxima eficiencia e facilitar esa rela-
ción, puxéronse en marcha distintas iniciativas para facili-
tar o mantemento da información que Turismo de Galicia 
divulga en relación á empresa ou establecemento: 

• Simplificación do uso do sistema: Mellora dos pro-
cesos de interacción mediante procesos de “arrastrar 
e soltar”; Edición in line dos contidos sen necesidade 
de empregar formularios complexos; Maquetación e 
distribución da información máis clara e entendible 
por parte do propietario; Agrupamento dos campos 
de información en grupos que facilitan a comprensión 
e xestión dos mesmos; Información constante sobre o 
estado da información do seu establecemento.  

• Rexistro da ocupación en vivendas de uso turís-
tico, para que este perfil de propietarios poidan cum-
prir coa obriga de informar á Administración, de xeito 
trimestral, da pernoctas que tiveron nese período tem-
poral.

• Publicación de ofertas promocionais, aberto á 
maioría de propietarios de establecementos e empre-
sas turísticas, para que as mesmas poidan ser divulga-
das a través da rede de portais e apps.

• Publicación de paquetes turísticos, só dispoñible 
para axencias de viaxe, polo que poden publicar toda a 
información sobre os mesmos (descrición, condicións, 
prazos de vixencia, servizos que inclúe e non inclúe...) 
facilitando a súa divulgación e coñecemento por parte 
dos usuarios dos portais. 

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 supervi-
sión 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 
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apoio ao desenvolvemento aos procedementos de ins-
pección. Durante 2019 consolidouse como ferramenta de 
soporte da actividade inspectora dando soporte ás máis de 
2.800 inspeccións realizadas nese período en todo o territorio 
galego.

En canto a evolución do sistema destaca o deseño e des-
envolvemento dos plans anuais de inspección. O desen-
volvemento deste servizo significa achegar aos xestores do 
Servizo de Inspección Turística, as funcionalidades necesarias 
para a consulta, configuración e seguimento do Plan. Consta 
dos seguintes módulos funcionais:

� Creación e configuración do Plan. Permite a configuración 
dos obxectivos cuantitativos e cualitativos e recomenda-
cións para cada tipoloxía de establecemento.      

� Servizos de consulta e exportación do Plan de inspección. 
O Plan estrutúrase de acordo cunha árbore de compoñen-
tes e parámetros de configuración en base á estrutura que 
teñen os plans de inspección de anos pasados.

� Servizos de seguimento da actividade inspectora. Que 
permite realizar o seguimento da consecución dos obxec-
tivos cualitativos parametrizados no Plan por parte de 
Turismo de Galicia.

4.2.3. Evolucionar os portais e servizos en mobilidade 
de turismo para o sector e para o turismo (visión 
multicanle dixital)

Continuou a evolución continuada dos portais de cabeceira 
da Axencia Turismo de Galicia.:

� Portal de Turismo de Galicia www.turismo.gal

� Portal do Camiño de Santiago www.caminodesantiago.gal

Adicionalmente conitinuou a ordeación e renovación dos 
espazos vinculados a este eido. Así:

� Publicouse o novo portal da Área de Estudos Turísticos en 
produción
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� Abordouse o deseño, desenvolvemento e migración do 
portal do Centro Superior de Hostelería de Galicia. Pen-
dente da súa publicación cara o cidadán.

� Abordouse o deseño e desenvolvemento do portal do 
Xacobeo 2021, pendente da publicación cara o cidadán.

Por último inicouse unha liña de reordenación e renovación 
tecnolóxica das aplicacións móbiles de turismo de Galicia, 
promovendo unha imáxe ordeada deste eido no contexto de 
mobilidade.

Indícanse a continuación os principais indicadores de uso dos 
portais:

Número de usuarios 

2.736.171
turismo.gal  | 83% caminodesantiago.gal | 7%

Número de páxinas vistas

8.512.262
turismo.gal  | 74% caminodesantiago.gal | 26%

Sendo as seguintes as seccións máis consultadas:
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4.2.4. Deseño e posta en marcha dos medios e sistemas 
a Rede de Oficinas de Turismo.

Neste apartado destacan as seguintes actividades:

� Dotación de equipamento multimedia para as ofici-
nas de turismo e integración coa Axenda cultural de 
eventos. O obxectivo foi incorporar pantallas de cartelaría 
dixital ás oficinas de turismo de competencia autonómica, 
dando continuidade a aquelas iniciativas xa comezadas 
en 2018. Todas as pantallas seguen un modelo de xestión 
de contidos descentralizada e control remoto achegando 
gran flexibilidade na publicación de contidos, ao mesmo 
que tempo que personalizalo en función do ámbito terri-
torial no que se localiza a oficina.

O sistema de cartelaría das oficinas de turismo conta cun sis-
tema de xestión remota que permite un control completo 
do contido a publicar en cada oficina.

A publicación e divulgación dos eventos culturais que ocorren 
en Galicia é un dos contidos máis sobranceiros para poñelos 
en coñecemento dos turistas que visitan as oficinas. Para aca-
dalo, desenvolveuse unha contorna web de integración da 
información da Axenda Cultural de Galicia para divulgala a 
través da rede de cartelaría.

� Implantación de cámaras de monitorización de fluxos 
de turistas nas oficinas de turismo. Un dos obxectivos 
da plataforma tecnolóxica é a de coñecer e entender o 
comportamento do turista para anticiparlle servizos e con-
tidos que poidan ser do seu interese. Baixo esta premisa 
estratéxica implantouse, nas oficinas de turismo, unha pla-
taforma que permite o conteo dos visitantes das oficinas 
de turismo de xeito que é posible contabilizar as visitas 

que reciben cunha alta fiabilidade.  Isto da lugar a poder 
realizar análises estatísticas de aforo, en calquera período 
temporal, así coma outros parámetros coma os picos de 
consultas ou os tempos de permanencia media das ofi-
cinas. Asemade, nunha das oficinas instalouse un servizo 
engadido que permite facer unha segmentación demo-
gráfica dos visitantes, de tal xeito que se poida avaliar o 
xénero (home/muller) ou a idade dos mesmos. Coa seg-
mentación demográfica permítese coñecer o perfil dos 
turistas que acoden ás oficinas, medir o potencial efectivo 
da cartelaría dixital publicada e, grazas a elo, poder dirixir a 
oferta de contidos publicados a aqueles que son de maior 
interese.

Servizo de monitorización de turistas que acceden ás ofici-
nas de turismo que permite perfilar os mesmos en base a 
distintos parámetros demográficos. 

Ademais de dirixir a oferta de contidos, o outro valor enga-
dido deste tipo de solucións é que facilitan a toma de deci-
sións sobre o dimensionamento en persoal das oficinas ou  
a optimización dos espazos nas mesmas ao coñecérense os 
fluxos reais dos turistas cando están no seu interior.



140 Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

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 tec-
nolóxicas 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 orienta-
dos a normalización do uso, difusión e promoción da lingua 
galega. Recóllense a continuación as liñas máis salientables 
deste 2018.

� Plataforma de teleformacion de lingua galega para a 
cidadanía: En 2019 continuouse o uso do espazo virtual 
orientado á coordinación e xestión dos plans e programas 
de formación e acreditación de competencia en mate-
ria de lingua galega: https://formacion-lingua.xunta.
gal. Esta iniciativa ofreceu á cidadanía, en modalidade de 
teleformación, os cursos de capacitación na lingua galega 

CELGA 3 e CELGA 4. Completáronse un total de 11 edi-
cións con 544 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, entre outras cuestions:

• nova sección para publicar a lexislación estatal en 
galego.

• Melloras para a visualización en dispositivos móbiles.
• Publicación de códigos normativos – escolma
• Integración vía xml coa publicación no DOG.

 Algunhas destas cuestións non están ainda dispoñibles 
cara a cidadanía.

� Publicación do novo portal de difusión do 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). 

� 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, fran-
cés e catalán. O servizo inclúe unha personalización de 
máis de 16.000 termos entre topónimos galegos, termino-
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loxía específica da Administración etc. Durante o ano 2018 
actualizáronse os dicionarios xeral, xurídico e administra-
tivo con 263 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 10.477.901 peticións de tradución, cun número total 
de 530.347.264 palabras traducidas. Pola súa banda o frontal 
de tradución interno http://gaio.xunta.gal (empregado dentro 
da rede corporativa da Xunta) recibiu 1.144.315 solicitudes, cun 
total de 145.935.350 palabras traducidas. A táboa axunta, reco-
lle a evolución incremental do uso do sistema.

A versión móbil de Gaio rexistrou 5.786 descargas durante o 
devandito período (coas que suma xa 23.000 descargas desde 
a súa posta en marcha). 

Ano Tradutor 
Administración

Tradutor 
público

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

2019 145.935.350 530.347.264 676.282.614

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, recolec-
ción 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.gali-
ciana.gal), utilizado na actualidade por 34 arquivos de 
diferente titularidade.

� Sistema de preservación do patrimonio dixital

� Sistema de recolección dende diferentes repositorios OAI-
PMH

� 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, 
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 2019 continuou a evolución tecnolóxica e funcional 
dos sistemas que compoñen Galiciana. 

Adicionalmente, abordouse dende a Amtega a convocatoria 
publicada en RESOLUCIÓN da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), do 9 de xullo de 2018 pola que se 
aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, 
en réxime de concorrencia competitiva, para a dixitalización 
do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación 
e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia, e se 
procede á súa primeira convocatoria para os anos 2018-2019, cofi-
nanciada co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no 
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

A finalidade desta convocatoria e avanzar na dixitalización de 
patrimonio cultural de custodiado en entidades alleas a xunta 
de Galicia: órganos estatutarios da Comunidade Autónoma de 
Galicia; entidades locia; universidades; entidades privadas sen 
fins de lucro; reais academias e academias de Galicia. 

O orzamento da convocatoria foi de 800.000€ co cargo ao P.O. 
Feder Galicia 2014-2020, e se concederon axudas a 20 proxec-
tos de dixitalización por un importe total de 712.133,85€. As 
institucións benficiarias foron: 10 concellos (A Coruña, Avión, 
Betanzos, Marín, Muros, Ortigueira, Pol, Ribadeo, RIbeira, 
Vimianzo), a Real Academia Galega, a Universidade de San-
tiago de Compostela, a CRTVG, 4 Fundacións (Pedro Barrié 
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de la Maza, Rosalía de Castro, Uxio Novoneyra, Vicente Risco, 
10 de Marzo), a Asociación do Padroado do Museo do Pobo 
Galego e a Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago 
de Madrid)

O período de execución de cada proxecto venceu en decem-
bro 2019. Será en 2010 cando se fagan visibles as colección 
dixitalizadas en Galicia-Patrimonio Dixital de Galicia.

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. Neste sentido en 2019 abordouse a implantación e 
evolución do sistema de Xestión de arquivos. 

• O sistema de xestión de arquivo da Subdirección Xeral 
de Arquivos na Xunta de Galicia.

• O sistema de xestións dos arquivos municipais, substi-
tuindo ao anterior proxecto XARAL que daba servizo a 

máis de 200 arquivos municipais. Este proceso de sus-
titución progresiva iniciouse cos concellos de Mañón,-
Melide, Vilar de Barrio e Vilariño de Conso. . 

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 (POC-
TEP) 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 patri-
monio 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, identi-
ficados na lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural 

Número de obxectos dixitais recollidos en Galiciana. 31/12/2019

Digital.CSIC. Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento 301

Minerva. Fondo histórico e patrimonial do repositorio institucional da USC 3.393

Biblioteca Pública de Pontevedra - Fondo fotográfico 2.043

Biblioteca Virtual da Real Academia Galega 818

Cuadernos de Estudios Gallegos - IEGPS 455

Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia 77.689

Galiciana. Biblioteca Dixital de Galicia 237.080

Hemeroteca Virtual da Real Academia Galega 14.648

Investigo 1.353

RUC. Repositorio da Universidade da Coruña 19.169

TOTAL 356.949
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de Galicia. Nela ademáis de establecer os elemento e defi-
nir procedementos incorpora as ferramentas e instrumen-
tos identificados na devandita lei.

� Asociada coa dimensión espacial e xeográfica, na que 
ademáis se ten en consideración o Reglamento de Car-
tografía 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 transforma-
ción 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 patrimo-
nio, entidades colaboradoras e cidadanía en xeral. 

O sistema está actualmente en fase de desenvolvemento, 
cunha primeira versión xa dispoñible na que se recolle:

• O sistema de inventario, integrado co sistema de infor-
mación xeográfico. 

• A migración da información recollida no actual sistema 
COPRA. 

En 2020 continuará a execución do proxecto, coa incorpora-
ción da Xestión de actuacións, e tramitación administrativa 
vinculada a catalogación e protección do patrimonio.

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 parti-
cipativa. Inclúese neste proxecto tanto o nomenclator oficial 
(entidades de poboación), como a microtoponima.

Dentro das actividades desenvolvidas no proxecto GEOAR-
PAD, financiado polo programa de cooperación INTERREG 
V (POCTEP) de Galicia (código de proxecto 0358_GEOARPA-
D_1_E), abordouse en colaboración coa S.X. de Política Lin-
güistica, o Instituto de Estudos do Territorio, e a Real Academia 
Galega, o sistema de Xestión de nomes do territorio. Así en 
2019, puxéronse en marcha:
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� Un novo portal de difusión da toponimia e microtoponi-
mia, con especial énfase na difusión dos orixes dos nomes 
do territorio. https://toponimia.xunta.gal

� Un sistema de Xestión participativa para a recolleita da 
microtoponimia por parte de colaboradores interesados 
na recuperación deste patrimonio.

Ámbolos dous elementos puxéronse a dispor da ciudadanía 
en decembro de 2019. Dende a súa posta en marcha rexis-
tráronse 604 usuarios e recolléronse 10.273 suxestións de 
microtoponimos.

4.3.6. Desenvolvemento de canles para a difusión do 
patrimonio.

A difusión da canle de internet para a difusión do patrimo-
nio 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 servi-
zos en mobilidade que poidan ser de aplicación.

En 2019 adxudicáronse, estando en execución, os proxectos 
de renovación da presenza en internet da:

� A rede de arquivos de Galicia. Substituindo ao portal 
actual e integrando novos espazos relativos ao Consello 
de arquivos e a Comisión de avaliación documental. 

� A rede de museos. Esta iniciativa inclúe:

• O deseño de elementos comúns da presenza en inter-
net dos museos dependentes da Xunta de Galicia, per-
mitindo a identificación como rede pero garantindo a 
presenza indiv idual de cada institución tendo en con-
sideración a súa tipoloxía. 

• A renovación dos portais do Museo de Belas Artes de 
A Coruña, do Centro Galego de Arte Contemporánea e 
do Museo das Peregrinacións. 

• A creación do portal do Museo do Viño de Ribadavia.
• Ademáis da evolución tecnolóxica dos espazos dos 

restantes museos dependentes da Xunta deGalicia.

Todos eles terán difusión pública en 2020.
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4.3.7. Axenda cultural de Galicia

A aplicación móbil Axenda de Cultura de Galicia publicouse en 
novembro de 2015 para os sistemas operativos iOS e Android 
e no ano 2019 foi obxecto dunha profunda renovación de 
deseño e usabilidade na que se incoporaron tamén funciona-
lidades como a configuración dunha busca predeterminada 
en función dos intereses do/a usuario/a. 

Ao longo de 2019 alcanzou 2.322 descargas (1.716 en Google 
Play e 606 en IOs) e suma, en total, 9.355 descargas. 

4.3.8. Adicionalmente … 

Adicionalmente aos temas recollidos nos apartados anterio-
res, debe mencionarse tamén:

• A dotación de infraestructura wifi nos museos depen-
dentes da Xunta de Galicia. 

• A integración da Fundación Camilo José Cela como 
centro dependente da Amtega aos efectos tecnolóxi-
cos. Durante o proceso de integración abordouse: a 
renovación do parque ofimático e o desenvolvemento 
da renovación do espazo en internet da Fundación.
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4.4. Plan tecnolóxico para a xestión e 
conservación do medio ambiente

Este plan ten como obxectivo, aproveitando as capacida-
des 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 2019, a 
adaptación do módulo de eResiduos ao estándar E3L 3.0, o 
rexistro da Autorización Ambiental Integrada (AAI) e o módulo 
de eInspeccións para a realización e xestión das inspeccións 
ambientais.

Ademais, publicáronse os indicadores ambientais no portal 
público de GaIA. 

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

No mes de maio, completouse a dixitalización dos seis par-
ques naturais galegos, o Parque Nacional das IIlas Atlánticas e 
catro aulas da natureza. En total, 11 espazos dotados con solu-
cións tecnolóxicas innovadoras para facilitar aos visitantes o 
acceso á información sobre rutas, servizos, patrimonio, flora e 
fauna de cada un destes enclaves dun xeito lúdico 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 dis-
tribución deste equipamento realizouse en base a un estudo 
previo de necesidades e posibilidades de cada un dos espazos 
naturais contemplados no proxecto.

O último dos parques naturais en sumarse a esta iniciativa, foi 
o parque natural das Fragas do Eume, dotado cunha mesa 
interactiva de 30 fichas con información textual sobre a fauna 
e a flora, un sistema de realidade aumentada sobre os princi-
pais puntos de interese do parque e unhas gafas de realidade 
virtual.
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4.5. Plan tecnolóxico para o transporte público

Este plan ten como obxectivo, aproveitando as capacidades 
das TIC (integración de información, monitorización de pará-
metros 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

No ano 2019, continuouse coa instalación do equipamento 
embarcado necesario para o correcto funcionamento do SAE 
nos operadores adheridos ao proxecto, sumando un total de 
303 vehículos monitorizados a través da plataforma.

Adxudicouse o servizo de desenvolvemento dun sistema inte-
gral de xestión e tramitación da oferta de transporte público 
de Galicia e oficina virtual (denominado OTRANS) por un 
importe de adxudicación de 435.540,00 € e prazo de 18 meses. 
A través deste sistema, todos trámites entre a Administración 
e as empresas adxudicatarias dun contrato de xestión de ser-
vizo público de transporte realizaranse de xeito telemático. En 
decembro, implantouse a primeira versión da aplicación que 
permite a tramitación dos expedientes de modificación de 
oferta, persoal e vehículos.

Entre os anos 2019 e 2020, desenvolverase totalmente o Plan 
de Transporte Público de Galicia co deseño dunha nova rede 
de transporte público. Xa no ano 2019 se adxudicaron case 
100 novos contratos de concesión de servizo público regular 
de viaxeiros de uso xeral por estrada polo que o desenvolve-
mento do sistema OTRANS é chave para acadar unha xestión 
eficiente dos contratos adaptándoos as necesidades da cida-

danía, realizar a xestión económica destes contratos e para 
ofrecer información dos distintos servizos aos viaxeiros.

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

Desenvolveuse e estase a pilotar en dous operadores da Área 
Metropolitana da Coruña, en colaboración con Abanca, unha 
solución para o pago con móbil no transporte metropolitano 
de Galicia. Tras este período, que servirá de fase de probas, 
o pago por móbil estenderase progresivamente no resto de 
operadores interurbanos. 

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

En agosto adxudicouse o servizo de desenvolvemento do 
observatorio de custos do transporte de mercadorías por 
estrada dentro da comunidade autónoma de Galicia por un 
importe de licitación de 72.842,00 € e un prazo de 7 meses. 
Iniciouse o desenvolvemento que estará implantado no pri-
meiro trimestre de 2020.
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4.6. Programa Primare: A transformación 
dixital dos sectores primarios

Este programa aglutina a estratexia galega de promoción 
do desenvolvemento do medio rural a través do uso das TIC 
como vehículo para o desenvolvemento dunha actividade 
agraria e pesqueira sostible, mellorando a seguridade e a cali-
dade 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. 

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

A iniciativa Primare - Inspeccións Intelixentes Avanzadas naceu 
co obxectivo do desenvolvemento dunha solución tecno-
lóxica 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 tecnolóxi-
cos), aumentando a súa eficiencia.

Durante a súa construción, procurouse tamén facilitar siner-
xías para potenciar os resultados do mesmo cara aos propie-
tarios de explotacións agrogandeiras ou forestais.

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, enmarcado na “CIVIL UAVs Initiative”.

O proxecto, debido ó seu tamaño e complexidade, articúlase 
través de tres subproxectos inter-relacionados.

• Sistema de xestión xeoreferenciada para o control da 
actividade agraria (CAPTURA)

• Plataforma de procesado de información das parcelas 
agrarias galegas (PROCESADO)

• Sistema experto de Control automatizado e inte-
lixente da actividade agraria asociada ás axudas da PAC 
(AUTOMATIZACIÓN)
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Durante o ano 2019 finalizáronse os desenvolvementos, pro-
bas e validación do sistema. Para a difusión dos resultados do 
proxecto realizáronse varios eventos dirixidos aos colectivos 
implicados, axentes tecnolóxicos e do sector agrario.

Sistema de xestión xeoreferenciada para o control da 
actividade agraria (CAPTURA)

Desenvolveuse un sistema capaz de almacenar e procesar as 
capturas dos voos de UAV, imaxes de satélite, aplicarlles pro-
cesos de xeo-referenciación e ortorectificación e etiquetado. 
Estes procesos son necesarios para acondicionar as imaxes 
para que sexan válidas e procesables polas redes neuro-
nais artificiais que soportan os algoritmos de “aprendizaxe 
máquina”

Plataforma de procesado de información das parcelas 
agrarias (PROCESADO)

Desenvolvéronse e adestráronse redes neuronais utilizando 
a imaxes etiquetadas tanto para a detección de elementos 
como para a segmentación das mesmas coa finalidade de 
identificar de cultivos, actividade agraria, elementos da pai-
saxe… que unha vez procesados polo sistema experto sirvan 
para determinar se un control (parte da inspección automa-

tizada) se cumpre ou non; o ben, para indicar a presenza de 
indicios do seu cumprimento. 

Control automatizado e intelixente da actividade agraria 
asociada ás axudas da PAC (SISTEMA EXPERTO)

Desenvolvéronse algoritmos de inspección automatizada 
para o post-procesado dos resultados obtidos mediante téc-
nicas de aprendizaxe automático e unha aplicación para a pla-
nificación e execución de inspeccións. Tamén se desenvolveu 
un visor XIS especializado en mostrar e contrastar as capas 
de información producidas polos tres subproxectos (captura, 
procesado e resultados de inspección).

En novembro de 2019, comezou a posta en marcha da solu-
ción, demostración, avaliación e corrección. A avaliación dos 
resultados do proxecto levouse a cabo sobre un subconxunto 
das 3.000 parcelas do proxecto, cunha porcentaxe de éxito no 
control superior ao 90%.

Para o proxecto adquiríronse imaxes satelitais de máis de 
170km² de terreo e realizáronse voos con UAVs (drones) en 174 
zonas correspondentes con mais de 7000 Hectáreas; para e 
elección destas zonas combináronse os criterios de avaliación 
do proxecto co interese do organismos autónomo FOGGA 
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para validar os resultados de procesos de teledetección clásico 
así como o piloto de monitorización. En xeral, o proxecto é 
froito dunha intensa e fructífera colaboración co FOGGA, que 
permitiu enriquecer os resultados do mesmo, así como futu-
ras liñas de actuación. O plan de validación desenvolveuse coa 
participación dos servizos territoriais do FOGGA. Nas imaxes 
adquiridas leváronse a cabo o estudo das superficies de recin-
tos de cultivo delineado, elementos da paisaxe e indicadores 
de superficie agraria.

Nesta fase procedeuse en primeiro lugar a integración dos 
tres subproxectos nunha primeira versión final do sistema que 
de xeito unificado foi presentado ao equipo responsable da 
validación. Recolléronse os primeiros resultados e indicacións 
deste equipo e realizouse unha evolución do sistema coas 
melloras e axustes resultado desta colaboración. Finalmente 
executouse o plan de validación previamente desenvolvido 
que foi superado cunha porcentaxe de éxito superior ó 90%: 
en concreto o 93,6% das inspeccións resultaron concluíntes.

Como resultados complementarios do proxecto obtivéronse 
produtos con relevancia propia coma un sistema de xestión 
do caderno dixital do agricultor e un sistema de xestión de 
imaxes xeoreferenciadas. O sistema experto ademais dos 
datos procedentes do procesamento automatizado, admite 
datos de fontes diversas. Unha destas fontes é o propio agri-
cultor interesado que pode facilitar información complemen-
taria para a inspección. O caderno dixital é unha aplicación 
móbil para a presentación de evidencias xeoreferenciadas, e 
facilítalle o subministro dos datos que de xeito tradicional ven 
entregado en papel, a través dunha canle electrónica e inte-
grada.

Actualmente estase valorando a extensión do proxecto cara 
unha segunda fase do proxecto coñecida como Primare 2020, 
onde a potencialidade das pezas estruturais desenvolvidas 
permitirán a súa aplicación en casos de uso de interese en pro-
ceso de definición cos responsables da Consellería do Medio 
Rural.

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

Nos anos 2018 e 2019 púxose en marcha a Rede de Vixilan-
cia do Espazos Forestais de Galicia, coordinada polo opera-
dor público RETEGAL. O sistema permite o apoio no labor 
de detección, prevención e seguimento de incendios fores-
tais, sendo xa operativa unha primeira fase do sistema, que 
permite monitorizar aproximadamente o 54% do territorio, 
incluíndo terreos das 73 parroquias de Alta Actividade Incen-
diaria (PAAI) definidas así no Plan de prevención e defensa 
contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA).

O sistema xa está en funcionamento con 88 cámaras móbiles 
autoxestionadas, aproveitando a infraestrutura de 44 centros 
de RETEGAL, o software de monitorización e xestión e a inte-
gración da información cos sistemas de xestión de incendios 
(Xeocode 2.0) aos que da soporte a área de Solucións Tecno-
lóxicas Sectoriais da AMTEGA; xunto coa completa operativa 
de todos os elementos necesarios para o funcionamento da 
rede.
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No 2019 avaliouse a extensión da cobertura e instalación de 
novas cámaras da Rede, así como a continuación dos labores 
de integración das imaxes – a través de Milestone – co aplica-
ción Xeocode 2.0, a través das seguintes accións:

• A ampliación da Rede de vixilancia de espazos forestais 
de Galicia

• A realización dun plan piloto de sensorización utili-
zando dispositivos IOT

A realización, no ámbito da I+D+i, dun piloto de tecnoloxías 
de tratamento de imaxes baseadas en Intelixencia Artificial e 
Redes Neuronais (ou aprendizaxe máquina profundo – Deep 
Learning) que amosaron a súa eficacia na identificación e cla-
sificación de obxectos.

4.6.3. Modernizar tecnoloxicamente as lonxas 
e confrarías a través de solucións de xestión e 
comercialización

Proxecto cun investimento global superior aos 4,7 M€ no 
período 2018 a 2021, cofinanciado nun 75% polo Fondo Euro-
peo Marítimo e da Pesca (FEMP); ao que se suma a mellora nas 
liñas de comunicacións nas lonxas e confrarías participantes 
cun investimento específico de Amtega de mais de 1,1 millóns 
de euros.

O proxecto comprende:

� Modernización da infraestrutura tecnolóxica das lonxas 
(equipamento, liñas de comunicacións)

� Solución de comercialización que permita, a partir da infor-
mación 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...)

A plataforma tecnolóxica resultante integra ambas solucións, 
modernizando a xestión dos procesos de xestión e comerciali-
zación que se desenvolven nas lonxas galegas. O sistema pon 
o 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 ofreci-
dos aos distintos usuarios sectoriais, así como a súa dispoñi-
bilidade.

Solucións de comercialización e xestión

As lonxas teñen acceso a unha nova solución de comercializa-
ción que lles permite obter información de xeito automático 
da identificación, clasificación e pesada das capturas descar-
gadas na lonxa para a súa poxa nas distintas modalidades, e 
emitir os documentos relacionados coa comercialización dos 
produtos; así como integrar e validar a información desde 
outros sistemas de información (a través da Plataforma Tec-
nolóxica da Pesca e outros sistemas ofrecidos pola Xunta de 
Galicia). A iniciativa inclúe a renovación dos equipos tecnolóxi-
cos necesarios (pantallas de subasta, servidores, smartphones, 
equipamento que facilite a comunicación con básculas e eti-
quetadores, etc).

O sistema de xestión facilítalles a tramitación da contabilidade, 
da facturación, do pago de impostos coas distintas adminis-
tracións e a xestión social da entidade (censo, información de 
interese, etc.). 

Poxas online

As poxas dirixeas o Director 
a través dun smarthphone; 
accedendo os compradores 
desde unha app instalada 
nos seus terminais móbi-
les, que lle permite, previa a 
debida identificación, seguir e participar en tempo real, visuali-
zando en paralelo o proceso nas pantallas instaladas nas rulas. 
Unha vez finalizada a venda, tanto compradores como prove-
dores teñen acceso para poder consultar a través do portal do 
proxecto os datos relativos ás vendas e compras realizadas, así 
como xestión asociada. 
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Empregando o smartphone, compradores presencias ou 
remotos poden participar en varias poxas ao mesmo tempo – 
se así o autorizan as lonxas - o que abre novas canles e posibi-
lidades para a comercialización. A participación de comprado-
res non presenciais autorizados estase xa a dar en varias rulas 
como Fisterra, Malpica ou A Guarda (polbo, ourizo ou algúns 
mariscos entre outros produtos).

Melloras das comunicacións e o equipamento

As actuacións abordan a mellora da conectividade, ampliando 
as capacidades, para o que se instalan liñas de comunicacións 
de alta capacidade (cable, fibra óptica, radioenlaces propios) 
que ofrece a AMTEGA a través da Rede Corporativa de Comu-
nicacións da Xunta de Galicia, incluíndo unha segunda liña de 
respaldo ante a eventualidade de fallos que puideran produ-

cirse na liña principal. Inclúese o equipamento necesario da 
conectividade sen fíos (wifi) para que podan conectarse os 
compradores.

As novas solucións están albergadas no Centro de Proceso 
de Datos Integral (CPDi) cun enfoque de xestión e administra-
ción da infraestrutura como servizo, garantindo as axeitadas 
condicións de acceso, fiabilidade e seguridade e facilitando o 
soporte e mantemento da solución nas lonxas. 

Modernización de centros neurálxicos

Co proceso de modernización ábrense novas canles de comer-
cialización e mellórase a trazabilidade, eficiencia e integración 
da información. Estes son aspectos fundamentais, para unha 
rexión como Galicia que é destino do 70% do que chega ás 
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lonxas españolas e dun 10% do que se desembarca no marco 
da Unión Europea, cunha cifra de vendas próxima aos 500 
millóns de euros de facturación (peixe e marisco).

O soporte e atención ao proxecto garántese mediante un 
punto único de entrada, a plataforma asociada á Plataforma 
Tecnolóxica de Pesca e servizos relacionados (CAU_PTP), que 
facilita unha atención 24*7 das peticións de servizo que se 
producen.

A posta en servizo en cada lonxa comprende fases secuencias, 
dende a auditoría e diagnóstico previo, instalación do equipa-
mento, configuración e adaptación para o modo de traballo 
existente en cada rula, migración dos datos previose forma-
ción e acompañamento aos distintos usuarios (subastadores, 
compradores, persoal de administración da confraría,…) en 
todo o proceso de posta en marcha e uso inicial.

Ao remate de 2019 están en funcionamento 14 lonxas en 
Ferrol, Fisterra, Camariñas, Cariño, A Pobra do Caramiñal, Porto 
do Son, Barrallobre e Mugardos – na provincia de A Coruña 
- e Aldán-Hío, A Guarda, Baiona, Vilaxoan, Arcade e Vilaboa – 
na provincia de Pontevedra - xa dispoñen desta plataforma 
tecnolóxica única que integra os sistemas de xestión, poxa e 
comercialización, incluíndo e emisión de notas de venda. 

Durante o proceso de arranque, fóronse incoporando distin-
tos axustes e particularizacións: instalación de moluscos bival-
vos e o axuste de peso posterior, venda directa, xestión de 
varios lonxas por unha entidade, definición de monte común 
sobre distintas tipoloxías de provedores e produtos, celebra-
ción simultánea de varios poxas na mesma lonxa, adaptación 
para a comercialización de poliquetos, comercialización en 
modo libreta, adaptación para permitir comercialización en 
lonxa de marisqueo de Vigo habilitando mecanismos de asig-
nación baseado na lectura de códigos QR e asignación de sal-
dos, marisqueo con venda anticipada de de produto... Tamén 
se traballou na preparación de infraestruturas e formación co 
horizonte de acadar no primeiro semestre do 2020 as 25 rulas 
en funcionamento. Cara a 2020, están en análise novas fun-
cionalidades e a mellora de infraestruturas e equipamento. así 
como potenciais ideas innovadoras como apoxa remota con 
visualización de imaxe, integración de pagos, integración con 
información de arribo antes da chegada dos barcos, …).

Desde o arranque da nova solución Lonxas Galegas 4.0, están 
incorporados no proxecto 1.143 provedores de produtos pes-
queiros e 617 clientes. Xestionáronse na plataforma nestas 
rulas mais de 40.000 lotes que supuxeron unhas 1.500 Tone-
ladas de produtos do mar por un importe de venda superior 
aos 3,5 millóns de euros, xerándose na xestión asociada 26.000 
albaráns e 14.000 facturas.
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5.1. Axenda Dixital de Galicia: A estratexia 
dixital de Galicia

Durante este ano seguiuse a traballar na posta en marcha de 
mecanismos precisos co fin de acadar unha óptima coordina-
ción e encaixe das iniciativas desenvoltas no marco da estra-
texia tecnolóxica global da Xunta de Galicia: a Axenda Dixital 
de Galicia 2020.

Deste modo, continuouse a impulsar medidas destinadas 
a construír un marco apropiado para o desenvolvemento 
da economía dixital de Galicia, centradas na vixilancia conti-
nua 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 

Obxectivo 5: Apoiar o crecemento do ecosistema dixital

outra estratexia sectorial autonómica que incida sobre o des-
envolvemento 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 internacio-
nais, así como o desenvolvemento de iniciativas de interese 
para Galicia.
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5.1.2. Seguimento e avaliación das iniciativas recollidas 
na Axenda Dixital de Galicia 2020

Desenvolvéronse tarefas de soporte e avaliación das actua-
cións e proxectos derivados da ADG2020 en materia da socie-
dade da información, así como os correspondentes análises 
de avance e impacto a través do seu desenvolvemento. 

� Axenda Dixital de Galicia 2020 - Balance 2015-2018

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.

5.1.4. Posta en marcha do proceso de elaboración da 
Estratexia Dixital de Galicia post-2020

En maio de 2019 o Consello da Xunta de Galicia aprobaba o 
lanzamento do proceso de elaboración da Estratexia Dixital de 
Galicia 2030, co obxectivo de establecer unha estratexia dixi-
tal única para Galicia da que sexan participes a cidadanía, as 
empresas e as administracións, co fin último de contribuír ao 
aumento da calidade de vida e ao desenvolvemento sostible 
nas súas tres vertentes: económica, social e medioambiental.

O proceso de participación arrancaba en xullo de 2019 coa 
celebración dos foros de debate profesional, nos que partici-
paron arredor de 200 axentes sociais e económicos da Comu-
nidade, implicados en procesos de transformación dixital en 
distintos ámbitos de actuación. Deste modo, representantes 
das principais empresas da Comunidade, do Hipersector TIC, 
das institucións públicas e da sociedade civil abordaron nes-
tes encontros posibles liñas de actuación da futura Estratexia 
en torno a catro áreas temáticas: Territorio Verde e Conectado, 
Vida Dixital Economía Aberta, e Especialización Tecnolóxica.

Por outra banda, en decembro deuse un paso máis neste 
proceso de elaboración coa constitución dun comité acadé-

mico de expertos en diferentes disciplinas que contribuirán a 
configurar as directrices da folla de ruta dixital para a vindeira 
década. Este grupo de expertos está integrado por 22 aca-
démicos do ámbito tecnolóxico, industrial, económico, xurí-
dico, sociolóxico, educativo e sanitario das tres universidades 
galegas. As cuestións clave sobre as que este grupo de exper-
tos fará as súas achegas e reflexións xiran en torno aos novos 
modelos económicos e laborais; as competencias dixitais da 
sociedade; os novos perfís profesionais; a adaptación dos ser-
vizos públicos as demandas sociais; a posición de Galicia nas 
tecnoloxías do futuro; así como o marco ético e xurídico nece-
sario nun contexto de rápido e continuo avance dixital. 

Ademais, incorporouse ao proceso de elaboración aos repre-
sentantes das entidades locais co obxectivo de avanzar na 
colaboración entre diferentes niveis administrativos para con-
figurar un única folla de ruta dixital cara a vindeira década, coa 
celebración dunha xuntanza de traballo con representantes 
da Federación Galega de Municipios (FEGAMP), das deputa-
cións provinciais e das principais cidades galegas.

Por último e para ter en conta as achegas dos máis novos, 
tamén no mes de decembro lanzáronse dous concursos dirixi-
dos á poboación máis nova: un de debuxo baixo o nome de 
“Captura a Sociedade Dixital!” para nenos e nenas de entre 5 
e 12 anos, e outro de microrrelatos baixo o nome de “Viaxe 
ao 2030”, dirixido a mozos e mozas de entre 11 e 18 anos. Os 
obxectivos dos certames son explorar a creatividade dos máis 
novos a través do debuxo ou a narración, estimular a reflexión 
sobre como a transformación dixital afectará a nosa Comu-
nidade nos próximos 10 anos, así como sensibilizar sobre o 
impacto da dixitalización e dar a coñecer o proceso de elabo-
ración da Estratexia Dixital de Galicia 2030.
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5.2. Programa TransformaTIC

Esta iniciativa ten como obxectivo impulsar o hipersector TIC 
como un sector competitivo e de xeración de emprego cua-li-
ficado e como elemento tractor que permita apoiar o desen-
volvemento do resto de sectores estratéxicos de Galicia.

Deste modo, abarca iniciativas centradas no aliñamento dos 
esforzos públicos co do resto de axentes que conforman o 
ecosistema TIC galego para reforzar o posicionamento do 
hipersector TIC dentro e fóra da Comunidade, impulsando a 
innovación e potenciando o emprendemento TIC e as capa-
cidades tecnolóxicas como elemento clave para a competiti-
vidade.

5.2.1. Programa ReAcciona TIC para o desenvolvemento 
estrátexico, profesionalización e adopción de solucións 
de dixitalización.

Respecto ao acompañamento na transformación dixital das 
pemes galegas, continua a aposta pola dixitalización do 
tecido empresarial galego no marco do Programa Reacciona 
TIC poñendo a súa disposición un catálogo de servizos de alto 
valor engadido para o seu desenvolvemento estratéxico, pro-
fesionalización e innovación.

A este respecto, o obxectivo e achegar as pemes e autóno-
mos ás novas tendencias tecnolóxicas como solucións basea-
das en contidos dixitais, ciberseguridade ou movilidade. No 
mes de abril do ano 2019, publicouse a licitación dos servizos 
orientados a:

� Definición dunha estratexia dixital, orientado a analizar o 
grao de modernización tecnolóxica da empresa para iden-
tificar as oportunidades de mellora que lle permitan incor-
porar novas solucións dixitais e tendencias tecnolóxicas 
(cloud, Big Data, social media etc.).

� Definición e implantación dunha estratexia de cibersegu-
ridade para a peme coa finalidade de impulsar a preven-
ción, 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 cal-
quera 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 foto-
grafía para entornos dixitais, boletíns, mail-marketing, info-
grafías, realidade virtual, xogos dixitais, ...)

5.2.2. Impulso ao programa Galicia Open Future: retos 
Industria 4.0

No 2019 seguiuse a fomentar a innovación TIC e o emprende-
mento de base tecnolóxica en Galicia a través do Programa 
Galicia Open Future: retos Industria 4.0, impulsado no marco 
do convenio de colaboración de Amtega, a Gain e o Igape coa 
empresa Telefónica, e que ten por obxectivo impulsar a crea-
ción de ideas de negocio no eido da transformación industrial 
e, ao mesmo tempo, apoiar o emprendemento tecnolóxico 
da Comunidade.

Deste modo, no marco do programa, os participantes debe-
rán propoñer solucións a retos no ámbito da Industria 4.0 for-
mulados por grandes empresas tratoras, seleccionadas previa-
mente pola Xunta de Galicia e Telefónica, 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 xor-
nadas de traballo intensivas.

Atendendo á calidade dos proxectos, catro iniciativas son 
seleccionadas e contarán cun apoio financeiro de 10.000 
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euros por parte da GAIN e terán acceso a un programa perso-
nalizado de aceleración con sesións de mentoring e coaching 
especializado. 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 solu-
ción coa empresa que propuxo o reto. Ademais, poderá acce-
der 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.

Durante o 2019 lanzáronse tres retos, que se suman aos 
tres lanzados no 2018 correspondentes ás empresas Finsa, 
Nueva Pescanova e Coren. En concreto, no mes de setem-
bro CITIC Censa convertíase na cuarta empresa que lanzaba 
dous novos retos no marco do Programa. A este respecto, os 
retos estiveron centrados en ver como as novas tecnoloxías 
podían axudar á empresa a mellorar o proceso de mecani-
zado de pezas metálicas semicilíndricas, por un lado, e de 
pezas planas, por outro. No mes de novembro recibía a visita 
de 8 entidades, preseleccionadas entre todas as presen-
tadas aos dous retos, no marco do viaxe de cocreación do 
programa que permitirá coñecer en profundidade os retos 
expostos, para finalmente seleccionar as gañadoras e as tres 
finalistas para cada un dos retos. 

Por outra banda, no mes de outubro a empresa Cofrico lan-
zaba o seu reto dirixido a mellorar o mantemento preditivo 
dos sistemas de eficiencia enerxética, a través da mellora da 
interacción entre plantas industriais e o seu sistema de Indus-
tria 4.0. En decembro recibiu ás 10 empresas preseleccionadas 
para realizar a visita as súas instalacións e coñecer as particula-
ridades do reto formulado, para posteriormente, seleccionar a 
solución proposta gañadora e aos tres finalistas.

5.2.3. 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, valo-
rando 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 comu-
nicación, vendas, negocio, e accesibilidade para o desenvolve-
mento 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 San-
tiago 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 Funda-
ción Vodafone outorgará o Premio ‘Conectados pola Accesi-
bilidade’ de 10.000 euros, ao proxecto que mellor incorporase 
os principios de accesibilidade universal.

No 2019, o programa concedía no seu acto de clausura en San-
tiago de Compostela 35.000€ aos mellores proxectos tec-no-
lóxicos da súa convocatoria de 2018. Os seis proxectos partici-
pantes foron:

• Atlante Medical - Plataforma online da xestión da 
medicina dixital, como fonte de comunicación entre 
hospitais, laboratorios, e outros integrantes do ecosis-
tema.

• CropDeal - Plataforma de oferta e demanda por 
volume, que garantiza a calidade e optimiza a venta 
das materias primas agrarias. 

• feedcoo - Plataforma dixital que favorece el asociacio-
nismo dos pequenos produtores rurais para crear un 
colectivo dixitalizado que lles permita acceder aos ser-
vicios necesarios para a produción.
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• FisioAdvisor - Plataforma online de procura de fisio-
terapeutas profesionais colexiados na que o usuario 
pode consultar a reputación nos seus tratamentos con 
outros pacientes.

• Quiero Un Abuelo - Plataforma onde se poñen en con-
tacto a persoas maiores aos que lles gustan os nenos e 
queren exercer de avós e avoas con familias con fillos/
as non teñan a sorte de ter os seus propios ou non os 
teñen cerca.

• myOpen - solución tecnolóxica para a apertura de 
calquera peche electro-mecánico de forma remota, 
mediante app móvil,

Destes seis proxectos, concedeuse a axuda de 25.000€ a 
Atlante Medical polo seu caracter innovador, traballo en 
equipo, aproximación ao mercado e aproveitamento do 
programa na súa execución. Ademais, Fundación Vodafone 
España outorgou o Premio “Conectados pola Accesibilidade” 
valorado en 10.000 euros a “Quiero un abuelo” por ser o que 
mellor incorporou os Principios de Accesibilidade Universal.

Todos os proxectos participantes recibiron o diploma acredi-
tativo e un patrocinio de 2.000 euros cada un tras completar 
o programa de formación e mentoring que se impartiu no 
espazo ‘Vodafone Connecting for Good’, situado no Centro de 
Emprendemento da Cidade da Cultura.
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5.2.4. 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. 

Desde 2016 no Centro de Excelencia en Intelixencia de Nego-
cio (CEIN) de DXC Technology en Galicia, un equipo de 50 pro-
fesionais especializados en Big Data, Analytics, Data Science 
e Business Intelligence traballa 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 des-
envolvemento da análise da información a gran escala (Big 
Data Analytics) en Galicia. A través deste programa ofreceuse 
unha rede de titores a alumnos do Grao en enxeñaría infor-
mática 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.

5.2.5. Posta en marcha do programa DICO Challenge: 
Acelerando o sector dos contidos dixitais

Deuse continuidade á aceleradora de contidos dixitais star-
tups R_DICo Challenge posta en marcha no 2018 no marco 
do Plan Dico Mindset para promover o sector dos contidos 
dixitais en Galicia. Esta iniciativa ten como obxectivo impulsar 
proxectos tractores que fomenten a modernización e a inno-
vación tecnolóxica en torno aos contidos dixitais e rendibilizar 
a medio prazo as solucións que xurdan e axudarlles a atopar 
unha saída áxil e eficaz no mercado.

En concreto, foron 5 os retos lanzados: 

• 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 (patro-

cinado 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, ferramen-
tas de animación...)

Recibíronse un total de 42 propostas de startups e emprende-
dores, pequenas e medianas empresas e algún centro tec-no-
lóxico e universitario, respondendo aos retos formulados. A 
continuación, o comité avaliador composto por dous re-pre-
sentantes de R, dous da Amtega e máis un da CRTVG, patro-
cinadora dun dos retos, escolleron 20 propostas que pasaron 
á fase de preaceleración e acudiron á Xornada “Pitch Day” en 
marzo, para expoñer a utilidade e viabilidade da súa iniciativa 
e plan de negocio en 5 minutos. 

Posteriormente seleccionáronse os 4 proxectos definitivos 
que pasaron á fase de aceleración, iniciando os procesos de 
mentorización, titorización, formación e seguimento durante 
4 meses nos que os proxectos contaron tamén coa axuda eco-
nómica da Amtega para afrontar os gastos cotiáns durante o 
desenvolvemento do traballo. Utilizaron, así mesmo, o espazo 
startups R no Centro de Emprendemento da Cidade da Cul-
tura e traballaron man a man con operador galego, podendo 
acceder á súa infraestrutura e modelo de negocio e ás súas 
instalacións, ademais de camiñar a carón de R durante este 
tempo, gañando en visibilidade. Paralelamente, os equipos 
que traballaron no reto patrocinado pola CRTVG contaron cun 
mentor da entidade e cos seus medios e infraestruturas.

Por último, esta edición do programa pechouse cunha xor-
nada “Demo Day” a finais do verán, onde os proxectos gaña-
dores recolleron un premio en recoñecemento ao seu traballo 
ao longo destes seis meses, abríndose un período de saída 
progresiva da aceleradora de todos eles.
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5.3. Programa Viraxe TIC

O programa ViraxeTIC, para a modernización e innovación 
tecnolóxica no ámbito dos contidos dixitais de Galicia, defí-
nese 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.

5.3.1. Fomento das vocacións dixitais

En consonancia co establecido no Plan de Promoción do 
Talento Dixital de Galicia 2020, DigiTalent, ao longo do ano 
2019 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 pri-
meira edición dos campamentos Digitalia co obxectivo de 
espertar as vocacións tecnolóxicas entre os máis novos. Esta 
actuación articulouse arredor de dúas actividades: Video Map-
ping: fai visible o que levas dentro e A vista de paxaro. Primei-
ros 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 experimen-
taron as posibilidades desta tecnoloxía. Esta edición durou 8 
días e contou con 50 participantes.

Nos meses de xullo a setembro leváronse a cabo obradoiros 
para aprender a desenvolver aplicacións para dispositivos 
móbiles “Crea a túa app” e talleres xuvenís “Converte o mundo 
dos videoxogos e a animación 3D no teu futuro profesional”. 
Esta xornadas foron organizadas en colaboración co Colexio 
Profesional de Enxeñeiros Informáticos de Galicia (CPEIG), e 

celebradas en distintas aulas CeMIT no marco do Programa 
Tech Kids. 

A través da actividade “Crea a túa app”, iniciouse aos nenos na 
programación no sistema operativo Android e ademais per-
mitiuse aos alumnos a que poidan seguir na súa casa mello-
rando a súa App. Esta actividade dirixida a nenos de 12 a 18 
anos, contou coa participación de 25 asistentes.

Os obradoiros “Converte o mundo dos videoxogos e a anima-
ción 3D no teu futuro profesional!” permitiron as e os rapaces 
galegos adentrarse no mundo da animación, os efectos visuais, 
os videoxogos, a realidade virtual..., e neles explicáronse cales 
son os perfís profesionais que se demandan en cada un destes 
sectores e a formación e estudos que deben ter para poder 
traballar nas empresas deste ámbito. Os talleres contaron coa 
participación de 33 asistentes.

Por outra banda, o 27 de outubro de 2019, tivo lugar na Cidade 
da Cultura a xornada final do Programa Tech Kids, que contou 
coas asistencia de máis de 100 rapaces de 10 a 17 anos. Nese 
marco, realizáronse, entre outras, as seguintes actividades:

Microbit Experience: obradoiro para a realización de divertidos 
programas para crear emojis en movemento, enviar mensaxes 
secretos entre microbits (pequenos ordenadores programa-
bles), ademais de programar varios xogos como o de cara ou 
cruz ou realizar un dado electrónico.

Leap Motion (Obradoiros formativos): sensor de movemento 
controlado por ordenador mediante xestos no aire onde 
debuxar, mover estruturas e construír coas túas mans o que se 
nos vai reflexando no videoxogo.

Electric Paint (Tecnoloxía xestual): experimentos con pintura 
condutiva que funciona sobre multitude de superficies como 
a roupa, os mobles, as paredes e tela.

A maxia do cine (Chroma Key): obradoiro onde os nen@s 
poderán converterse en protagonistas do seu propio apren-
dizaxe mediante a realización de escenas das súas películas 
favoritas a través da creación dun escenario virtual. 
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Converte o mundo dos videoxogos e a animación 3D no teu 
futuro profesional: conferencia de Manuel Mejide, director de 
Mundos Dixitais. Explicaranos as posibilidades profesionais 
que ofrece a tecnoloxía e os contidos dixitais.

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 moderniza-
ción 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 
a perspectiva tecnolóxica; e dinamizar a xeración e posta en 
marcha de proxectos para a transformación dos sectores pro-
dutivos 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.

Con base no devandito plan de acción, asinouse o convenio 
de colaboración entre a Amtega e a CRTVG para o desenvolve-

mento 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:

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

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

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

En setembro do 2018, unha vez aprobada a sinatura do devan-
dito convenio, lanzouse o procedemento de consulta ao mer-
cado para poñer en marcha unha plataforma integral de con-
tidos dixitais definindo os servizos que se prestarán a través 
desta e expoñendo os retos que supón este proxecto.
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Dito procedemento rematou o 19 de xaneiro de 2019 coa 
publicación do “informe final das consultas ao mercado” na 
páxina web do proxecto (https://amtega.xunta.gal/dico-
mindset). 

Coa información recompilada durante as consultas ao mer-
cado, o día 8 de marzo de 2019 publicouse no perfil de 
contratante da AMTEGA o procedemento de licitación con 
negociación para a contratación do servizo de deseño, des-
envolvemento, implementación e demostración dunha pla-
taforma de experiencias tecnolóxicas interactivas no ámbito 
formativo para nenas e nenos entre 6 e 16 anos, cofinanciado 
nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 
no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 
(expediente AMT-2019-0021), cun orzamento de 1,6M€. As 
empresas interesadas debían presentar a solicitude de parti-
cipación antes do 8 de abril de 2019.

Unha vez recibidas as solicitudes de participación por parte 
das empresas licitadoras, procedeuse á cualificación da docu-
mentación e a verificación do cumprimento da solvencia téc-
nica requirida. 

Como resultado desta análise, o 29 de xullo de 2019 o órgano 
de contratación invitou a 5 empresas a participar no proceso 
de negociación.

Como primeiro punto do proceso, as 5 empresas participantes 
tiveron que presentar ofertas iniciais para ser avaliadas tecni-
camente. Todas elas superaron a puntuación mínima esixida 
nos pregos e foron convocadas a dúas roldas de negociación:

Reunións de negociación realizadas o 9 de outubro de 2019, 
co fin de obter mellor entendemento da proposta e aclarar 
dúbidas xurdidas durante o proceso. 

Trala primeira rolda de negociación e recibida nova informa-
ción sobre os modelos de negocio propostos para a comer-
cialización do produto ou servizo, sobre as compoñentes do 
Coste Total do produto ou servizo, e sobre as fórmulas de 
pago en base a fitos, a Comisión Negociadora convocou a 
unha segunda rolda o 23 e 24 de outubro de 2019 para coñe-
cer máis polo miúdo estes aspectos das ofertas.

A fase de negociación deuse por concluída o 8 de novembro 
de 2019, cando a Comisión Negociadora emite o informe de 
resultado de negociación, establecendo un prazo de 15 días 
para que as empresas presenten as ofertas definitivas.

Como resultado, o 5 de decembro de 2019 admitíronse ofertas 
definitivas de catro licitadores para a súa valoración e adxudi-
cación. 
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5.3.3. DICO Challenge: acelerando o sector dos contidos 
dixitais

No ano 2019 continuouse co labor que comezara o ano ante-
rior de apostar pola colaboración público-privada para refor-
zar o apoio e impulso do emprendemento de base tecno-
lóxica en Galicia, en particular no eido dos contidos dixitais, 
grazas aos compromisos derivados do Pacto Dixital.

Desenvolveuse a iniciativa StartupsR_Dico Challenge ao 
abeiro do convenio de colaboración asinado en 2018 entre a 
Amtega e o operador R, coa finalidade de apoiar proxectos de 
emprendemento desenvolvidos por emprendedores, pemes 
de recente creación, empresas consolidadas e outras entida-
des con propostas de valor relacionadas co ámbito dos conti-
dos dixitais en Galicia, coa colaboración da CRTVG. 

Nesta primeira edición, o obxectivo era impulsar actuacións 
que contribuíran a fomentar a creación de contidos dixitais 
orientados a un mercado global e que se atoparan caracte-
rizados polo seu efecto arrastre no sector, na innovación, así 

como no desenvolvemento de novas tecnoloxías no sector 
dos contidos dixitais. 

Así, ao longo deste ano 2019, desenvolveuse a primeira con-
vocatoria deste programa co lanzamento de cinco retos tec-
nolóxicos. 

O primeiro fito foi, de entre todas as propostas presentadas, 
escoller ás 20 mellores para pasar á seguinte fase. Estas vinte 
propostas escollidas participaron nun pitch day celebrado 
no mes de marzo na Cidade da Cultura. De entre estes vinte 
proxectos presentados saíron as 5 propostas finalistas que 
entraron no programa de mentorización.

Estas empresas e start-ups participaron na fase de mentori-
zación e contaron co apoio dos titores (profesionais de R e da 
CRTVG), así como coa axuda económica da Amtega para asu-
mir os seus gastos diarios nesta fase mentres desenvolvían 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 tec-
nolóxico, por parte do sector de xeración de contidos dixitais 
e do sector infomediario. En amplos sectores (como o patri-
monio, o turismo, a información xeográfica, os rexistros públi-
cos, a información vinculada á transparencia,...) ten un claro 
impacto e beneficio en diversos sectores, ademáis do cumpri-
mento do marco normativo e de transparencia no funciona-
mento da administración.

Ao peche de 2019 o catálogo de datos do portal Open Data 
da Xunta de Galicia ten dispoñibles un total de 366 datasets. 
No que respecta ao número de descargas, o portal acumula 
65.777 desde a súa publicación en 2012 ata decembro de 2019.

Respecto dos departamentos de procedencia, a distribución 
é a seguinte: 

En canto a entidades concretas, O Instituto Galego de Estatís-
tica (IGE); a Consellería de Economía, Emprego e Industria; o 
Instituto de Estudos do Territorio (IGE) e Meteogalicia (Servizo 
Meteorolóxico da Xunta de Galicia) son as fontes das que pro-
ceden a maior parte dos datos de Abert@s.

Polo que respecta a distribución temática do catálogo un 
44,5% dos conxuntos de datos adscríbese ás temáticas “eco-
nomía, empresa e emprego” e “territorio, vivenda e transporte”. 

Esta porcentaxe increméntase ata o 59% se sumamos tamén 
os datos de “saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais”. 

Entre as novidades máis destacadas que incluíu o catálogo de 
datos en 2019 cómpre destacar a publicación de 3 dataset rela-
cionados cos Orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2020. 
Incorporáronse así en Abert@s, en formato CSV, os datos de:

• Orzamento de gastos por eixo e prioridade de investi-
mento do plan estratéxico e Consellería.
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e CPAPX
28

A Presidencia
27

Mar
3
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Política Social
19
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• Datos do orzamento de ingresos por entidade e clasifi-
cación económica ata nivel de concepto.

• Orzamento de gastos por consellería, capítulo da clasi-
ficación económica e grupo da clasificación funcional.

A publicación desta información incluíu unha primeira posta a 
disposición dos dataset referidos ao proxecto de orzamentos 
e, trala aprobación destes, a súa correspondente actualización: 

Neste conxunto de datasets con maior número de descargas 
figura a información dos puntos limpos de Galicia, que inclúe 

os datos facilitados pola Consellería de Medio Ambiente, Terri-
torio e Vivenda a través do Sistema de Información de Resi-
duos de Galicia. 

Estes datos, que xa foron obxecto de reutilización pola propia 
Administración galega a través de “Servizos no mapa” serviron 
tamén como fonte de información, en 2019, para unha nova 
experiencia reutilizadora desenvolvida por terceiros: 

Experiencias! Buscador de puntos limpos cleanSpot
Aplicación móbil dispoñible para Android e iOS que permite localizar 
puntos de reciclaxe situados en toda a España nos que depositar residuos 
non convencionais: pilas, aparatos eléctricos, bombillas, aceite usado, 
cascallos, voluminosos… 
A aplicación permite seleccionar os puntos de reciclaxe e buscar no 
mapa por localidade ou directamente por proximidade ao dispositivo da 
persoa usuaria, ofrecendo información sobre o horario e características 
de cada punto.
En Galicia incorpora a información do conxunto de datos de puntos lim-
pos dispoñible en Abert@s: arredor de 150 espazos xeolocalizados e con 
información de contacto e horario que se poden descargar en formatos 
CSV e KML.
https://cleanspotapp.com
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5.5. Plan de impulso ao software libre e aos 
estándares abertos

No marco da Axenda Dixital 2020, que recolle o Software 
Libre como un dos principios transversais para a xestión efi-
ciente 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.

� Achegamento do software libre ao conxunto da socie-
dade.

5.5.1. Elaboración e seguimento do Plan de Acción de 
Software Libre 2019 e elaboración do Balance do Plan 
de Acción de Software Libre 2018

O Plan de Acción de Software Libre 2019 recolleu un ano 
máis 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 sof-
tware na administración pública. Mantívose a colaboración 
cos axentes do software libre da Comunidade a través de con-
venios de colaboración coa Asociación Galega de Empresas 
de Software Libre (AGASOL); con sete Asociacións Galegas de 
Usuarios de Software Libre (AGUSL): Amigus, Bricolabs, GAL-
Pon, Ghandalf, GPUL, Makers Lugo e Melisa; e co Consorcio 
para o desenvolvemento de aplicacións Informáticas de Xes-
tión Universitaria de Galicia (CIXUG), integrado polas tres uni-
versidades galegas. Así mesmo, os acordos de colaboración co 
Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica Informática (CPETIG) 
e o Colexio Profesional de Enxeñaría Informática contarib cun 
par de actuacións para o fomento do Software Libre.

Así mesmo fíxose público tamén o balance de actuacións 
correspondente ao ano 2017 dando conta do progreso do 
software libre en Galicia.

5.5.2. Sensibilización e asesoramento sobre o uso e 
reutilización de software libre

Durante o 2019 mantívose dispoñible este servizo de asesora-
mento sobre ferramentas libres e estándares abertos para os 
responsables TIC da Xunta de Galicia,a través do que se aten-
deron diversas consultas relacionadas coa busca de solucións 
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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-administra-
ción con sistemas operativos e aplicativos libres, sempre co 
obxectivo de cumprir co principio de non discriminación da 
cidadanía pola súa escolla tecnolóxica.

5.5.2.a. Boletín de reutilización de software libre

Durante o ano 2019 publicáronse 12 novos números do boletín 
en materia de reutilización de software libre e uso de estánda-
res abertos destinado aos responsables TIC da Xunta de Gali-
cia, e dispoñible para calquera outra administración pública e 
para a cidadanía en xeral a través do portal Mancomún. Pre-
sentáronse casos de éxito de solucións como: moodle, xwiki, 
oVirt, X-road, openboard, asterisk, civiCRM, kubernetes, kibana, 
Nagios, Alfresco e Jitsi.

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

Durante o ano 2019 procedeuse á liberación dunha nova 
versión do seu arquetipo corporativo para o desenvolve-
mento de aplicacións web. 

Esta nova liberación comprende por unha banda unha nova 
versión do arquetipo para o desenvolvemento de aplicacións 

web, que inclúe diversas melloras. Por outra banda, tras o inte-
rese despertado, publícanse tamén dúas novas versións do 
arquetipo especificamente adaptadas a dous dos servidores 
de aplicacións web máis empregados na actualidade, unha 
versión para Apache Tomcat e outra para WebLogic.

A nova versión xeral liberada, a 1.5.0, inclúe tamén a actual-
ización de diversos compoñentes transversais que xa foran lib-
erados xunto coa primeira versión do arquetipo e que agora 
se actualizan tamén con novas melloras. Estes compoñentes 
que se empregan normalmente co arquetipo poden ser 
empregado tamén de xeito individual e reutilizados en moitos 
casos de uso. 

Así mesmo procedeuse tamén á liberación do módulo de 
catálogo da plataforma de interoperabilidade PasaXe!. 
Pasaxe! é a plataforma tecnolóxica que permite o intercambio 
de información entre as administracións autonómica, estatal 
e local, evitando á cidadanía ter que achegar documentación 
que xa obra en poder doutras administracións públicas. O 
módulo de catálogo é unha peza de software que permite 
levar a xestión dos distintos artefactos que compón a plata-
forma de pasaXe! Este módulo permite a creación, consulta e 
configuración dos productos da plataforma.

5.5.4. Mantemento e actualización do Repositorio 
documental de software libre

Durante o ano 2019, incrementouse o material dispoñible 
no Repositorio documental de software libre. Así publicouse 
unha folla de cálculo cunha matriz de compatibilidade de 
licenzas libres para facilitar q revisión da compatibilidade entre 
as diferentes licenzas dos compoñentes empregados no des-
envolvemento dunha nova aplicación. Este documento parte 
do traballo feito polo Centro Nacional de Referencia de Aplica-
ción das Tecnoloxías da Información e Comunicación (CENA-
TIC), que ofrecía dende a súa páxina web unha calculadora 
de licenzas, e que servía de axuda nesta mesma liña. Partindo 
de esa mesma información e actualizándoa, ponse a disposi-
ción este documento, para que sirva de axuda nos procesos 
de liberación ou escolla de licenza para un novo proxecto de 
software libre. Compártese en formato de folla de cálculo co 
fin de que poida ser mellorada e actualizada, sendo publicada 
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baixo a licenza libre Creative Commons 4.0 Internacional Reco-
ñecemento Compartir Igual.

Ademais publicouse con licenza libre e en formatos abertos 
o material formativo de 5 cursos de teleformación sobre dife-
rentes materias:

• Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos 
dixitais

• Creación de infografías e deseños vectoriais
• Iniciación a GNU Octave
• Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, 

maquetación e diagramación con Scribus
• Introdución á análise estatística con R Commander

Estes materiais están pois dispoñibles para a súa consulta, uso 
e reutilización para crear novos materiais ou realizar cursos de 
formación. Os materiais foron elaborados durante os pasados 
anos polo Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións 
Informáticas de Xestión Universitaria (CIXUG) para a imparti-
ción de cursos de teleformación para o ámbito universitario.

5.5.5. Formación e difusión do software libre para as 
PEMEs

A difusión do software libre nas empresas é outro dos ámbi-
tos de actuación aos que a Amtega presta especial atención e 
que se realizan a través do Centro Demostrador Tic de Galicia, 
en colaboración con AGASOL e a través da difusión no portal 
mancomun.gal.

Actividades de fomento do software libre no CDTIC

Ademais das actividades organizadas polo propio CDTIC nas 
que o software libre ten unha importante presenza, cómpre 
destacar a celebración do II Encontro sobre Ceph, organizado 
pola Amtega, co obxectivo de achegar ao público asistente á 
plataforma Ceph desde diferentes perspectivas, vendo os req-
uisitos necesarios para poder adoptala nas empresas. Un ano 
máis contouse coa colaboración de importantes empresas 
do ecosistema Ceph, (Red Hat, SUPERMICRO, Colabora Inge-
nieros, Mellanox, Dinahosting, Aitire e Igalia) cunha excelente 
acollida e valoración por parte dos asistentes.

Así mesmo, en colaboración con AGASOL desenvolvéronse 
un total de 6 xornadas se software libre empresarial nas 
que se presentaron outras tantas solucións: Rocket.Chat para 
xestión da comunicación corporativa, Automatización Intelix-
ente en Código Aberto, Xestión de servizos de tecnoloxías 
da información con GLPI, FacturaScripts. Contabilidade e fac-
turación con Software Libre para Pemes, Xestión administra-
tivo-loxística dunha empresa de distribución con Odoo ERP 
ou Zabbix + Grafana, Ferramentas clave para a supervisión 
de infraestrutura IT e sistemas na empresa. A estas xornadas 
asistiron máis de 40 profesionais de diversos sectores de activ-
idade. Así mesmo, durante o 2019 púxose a disposición das 
empresas unha nova solución no Centro Demostrador TIC 
Virtual. 

Trátase de Taiga, unha plataforma libre e de código aberto 
deseñada para axudar na planificación e na xestión de proxec-
tos empregando metodoloxías áxiles. Entre as funcionalidades 
máis destacadas desta aplicación atópanse a posibilidade de 
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crear proxectos baseados en Scrum e Kanban, nos que poder-
emos xestionar tarefas e “issues”, ter a documentación en liña 
cun sistema baseado en wiki e dispoñer de todo integrado 
con plataformas como GitLab, GitHub, Slack, así como gozar 
da posibilidade de realizar videoconferencias.

Difusión de software libre empresarial no portal manco-
mun.gal

Durante o ano 2019, realizouse un importante reforzo das 
actividades de difusión a través do portal mancomun.gal. 
Entre elas, destacamos a continuación as que foron dirixidas 
ao público empresarial.

Publicáronse 12 novos números do boletín de software 
libre para empresas nos que se recolleron novas de interese 
sobre software libre para o sector empresarial e presentáronse 
12 novas solucións linres útiles para as empresas como Sogo, 
Drupal, Zulip, LibreNMS, Scribus, pfSense, Ansible, Prometheus, 
GLPI, TensorFlow, Suricata ou Samba.

Publicáronse un total de 9 artigos tecnolóxicos sobre 
solucións libres no portal mancomun.gal: unha entrevista á 
empresa Strelia Electrotecnia sobre “Industrialización de pro-
dutos con Hardware Libre”, outro sobre “Equipos con GNU/
Linux preinstalado” e unha serie de 7 artigos relacionados con 
ferramentas multimedia con licenza libre para o tratamento 
de imaxes e vídeo nos que se falou de GIMP, Inkscape, Darkta-
ble, Krita ou Shotcut.

Solucións TIC

Durante o 2019 engadíronse novas solucións ao catálogo de 
Solucións TIC do portal mancomun.gal que agora mesmo 
conten un total de 63 solucións. 

5.5.6. Formación e difusión do software libre para a 
cidadanía

Neste último ámbito de actuación dentro dos compromisos 
da Amtega para a difusión do software libre entre a cidadanía, 
podemos destacar que un ano máis se asinaron convenios de 
colaboración para o impulso do Software Libre cos axentes do 
ecosistema galego do software libre. Concretamente con sete 
Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre (AGUSL), 
nomeadamente Amigus, Bricolabs, GALPon, Ghandalf, GPUL, 
Makers Lugo e Melisa; co Consorcio Interuniversitario das Uni-
versidades Galegas (CIXUG); coa Asociación Galega de Empre-
sas de Software Libre (AGASOL) así como cos Colexio Profe-
sional de Enxeñería Técnica Informática de Galicia (CPETIG) e 
Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG)

A través destes axentes conseguiuse a realización dun total 
de 123 actividades que achegaron o Software Libre a máis de 
5540 persoas.
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Premio ao Mellor Proxecto Fin de Grao con Software Libre

Un ano máis a Amtega colaboraou co CIXUG nunha nova 
edición do Premio ao Mellor Proxecto Fin de Grao con Soft-
ware Libre. 

Un total de 6 candidaturas foron avaliadas polo xurado cen-
trándose principalmente na valoración do correcto licen-
ciamento dos proxectos así como o uso de metodoloxía de 
traballo propia dos desenvolvementos en aberto. Todos eles 
tiveron oportunidade de defender ante o xurado os seus méri-
tos para seren merecedores deste premio. 

O primeiro premio recaeu en Sergio Rodríguez Gayoso da Uni-
versidade de A Coruña polo proxecto Mellora da seguridade 
en bicicletas consistente nun sistema que prové de vídeo 
retrovisor e automatización de luces para indicar posición e 
manobras na bicicleta co fin de aumentar a seguridade do 
ciclista. Componse dun dispositivo con luces e cámara, e 
dun smartphone. O segundo premio concedeuse a Marcos 
Fernández Pichel da Universidade de Santiago de Compos-
tela polo proxecto eXtream: plataforma Big Data consistente 
nunha plataforma de Big Data que ten por obxectivo principal 
implementar topoloxías modulares e personalizadas para o 
procesamento masivo de datos web en tempo real.

5.5.7. Reforzo da difusión de software libre para 
empresas e cidadanía mediante medios audiovisuais

Durante o ano 2019, ademais do reforzo na difusión a través do 
portal mancomun.gal dirixida ao sector empresarial xa men-
cionada, tamén se reforzou a publicación de novas de interese 
xeral. Este alto índice de actividade reflíctese claramente no 
volume de publicacións, con un total de 496 novas relaciona-
das co software libre (do panorama local e internacional), máis 
de 2,5 veces mais que o ano anterior. 

Por outra parte, durante este ano, co obxectivo de aumentar a 
difusión dos contidos do portal mancomun.gal e facelos máis 
atractivos para outro tipo de públicos, iniciouse a publicación 
periódica dun podcast de calidade sobre software libre en 
Galicia. Ao longo do 2019, dende finais de Abril que se publi-
cou o primeiro número, publicáronse un total de 20 números. 
Este podcast publícase no Repositorio Documental de Soft-
ware Libre do portal mancomun.gal así como en plataformas 
específicas de podcast para facilitar o seu seguimento.
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5.6. Plan de banda larga: A vertebración dixital 
do territorio

Grazas ás actuacións de despregamento de redes de tele-
comunicacións desenvolvidas ata o momento pola Xunta, 
conseguiuse acadar unha Comunidade plenamente conec-
tada, 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 garan-
tir que as redes de Internet de alta velocidade se desenvolvan 
e convertan nunha sólida base para promover a moderniza-
ción da economía, o emprego e os servizos públicos dixitais, 
contribuíndo así ao crecemento de Galicia. 

O PDBL2020 enmarcase na Axenda Dixital de Galicia 2020 asu-
mindo o seu desafío de avanzar da conectividade á usabili-
dade, no seu sentido máis amplo, e aspirando á consecución 
dos seguintes obxectivos estratéxicos: 

� Promover a innovación, a competitividade e produti-
vidade no tecido empresarial. 

� Asegurar maior eficacia e eficiencia dos servizos públi-
cos. 

� Posicionar á Comunidade como un lugar de refe-
rencia na dispoñibilidade de acceso ás máis modernas 
infraestruturas de redes de telecomunicacións.

5.6.1 Axudas para a extensión de redes de banda larga 
ultrarrápida de cando menos 100Mbps en entidades 
singulares de poboación

En 2019 continuouse co desenvolvemento da terceira 
actuación do PDBL2020 de despregamento de redes de 

banda larga 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.

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. 

Ao remate de 2019 un total de máis de 53.000 habitantes 
de 450 entidades de poboación dispoñen xa de cober-
tura de redes de máis de 100Mbps grazas a esta actuación 
do PDBL2020, cumprindose así o obxectivo previsto para este 
ano. 

Ademais, como medida paralela a estes despregamentos, 
levouse a cabo tamén a xestión e seguimento da posta en 
marcha de medidas de comunicación, difusión e comer-
cialización definidas no Plan de difusión desta actuación.

Salientar que esta actuación de despregamento é comple-
mentaria ás que ten en marcha o Estado no marco do Pro-
grama Nacional de Extensión da Banda Larga de Nova Xera-
ción (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.

5.6.2. Axudas para a dotación de servizos de banda 
larga ultrarrápida de cando menos 30Mbps dirixidas a 
autónomos e empresas illadas do rural

En 2019 concedeuse a segunda convocatoria da liña de 
subvencións destinada aos autónomos e empresas illa-
das de zonas do rural para a dotación de banda larga 
ultrarrápida. Esta iniciativa está financiada tamén polo 
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 
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(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 foi 
finalmente concedida en xuño 2019.

Concedéronse finalmente axuda a un total de 51 empresas 
de 33 concellos distintos, ubicadas en zonas illadas do rural 
sen cobertura de redes de banda larga de 30Mbps ou máis. 

O orzamento total foi de case 600.000€ e a contía das 
subvencións entre os 2.000€ e 20.000€ por proxecto, 
acadando ata o 100% dos custos das tarefas precisas para 
proporcionar aos beneficiarios un acceso a internet dende os 
30Mbps ata os 600Mbps. 

A mellora da velocidade de acceso a internet, con respecto 
aos servizos actuais das empresas beneficiarias, supera os 
80Mbps en case o 77% dos casos chegando incluso a superar 
os 300Mbps e 500Mbps en algunha das empresas beneficia-
rias das axudas.

5.6.3 Seguimento continuo do inventario e cobertura 
de banda larga ultrarrápida das áreas empresarias de 
Galicia

En 2018 finalizou a primeira das actuacións do Plan de 
Banda Larga 2020 posta en marcha xa no ano 2016. Trátase 
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 Desenvolve-
mento 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 telecomunicacio-
nes Galicia, S.A. despregou redes de 350Mbps de velo-
cidade de baixada e 35Mbps de subida en 81 polígonos 
industriais que non contaban con cobertura nin previsión 
de dispoñer deste servizo. Así, tralo remate da actuación, aca-
douse 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, supe-
rouse n obxectivo inicialmente establecido polo PDBL2020 do 
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55% de polígonos con cobertura de redes de 100Mbps, aca-
dando xa o 77%.

Non obstante, trala finalización dos despregamento, no 
ano 2019 comezou a fase de explotación das redes por 
parte do operador R Cable que se prolongará ata finais 
de 2028. Nesta fase lévanse a cabo tarefas continuas de 
seguimento e control da explotación da rede, nos ámbi-
tos operativo, comercial e económico, através de reunións 
semestrais co operador. 

Ademais, en 2019 iniciose o seguimento do impacto en polí-
gonos e parques empresariais das actuacións de desprega-
mento de redes ultrarrápidas no territorio galego enmarcadas 
no Programa Nacional de Extensión da Banda Larga de Nova 
Xeración (PEBA - NGA) do Estado

5.6.4 Medidas en campo sobre cobertura de redes 
móbiles de telefonía e banda larga 

En base ao convenio asinado entre a Asociación de Enxe-
ñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) e a Amtega, 
realizáronse verificacións e comprobacións da calidade 
das redes de banda larga vía radio nun total de 250 zonas 
concretas clasificadas nos seguinte catro grupos:

• Resposta Prospección: 107 zonas correspondentes 
ao resultado da prospección previa realizada a través 
dunha consulta a Concellos.

• Puntos de medida en torno ao Camiño da Prata 
(Variante Sanabresa): 59 zonas correspondentes ao 
percorrido deste camino singular de peregrinación. 

• Puntos de medida en torno ao Camiño Primitivo: 
19 zonas correspondentes ao percorrido deste camiño 
singular de peregrinación. 

• Outras zonas con dúbidas de cobertura: 65 zonas a 
medir que non se agrupan nas categorías anteriores.

Trala realización das medidas elaborouse un informe final de 
resultados sobre as 250 zonas seleccionadas e recompilouse 
información sobre o servizo de voz e datos das redes móbiles 
dos operadores Movistar, Vodafone e Orange. Houbo 2 zonas 
onde non había cobertura de voz con ningún dos opera-

dores e outras 4 sen cobertura de datos, ademáis, houbo 
23 zonas con problemas de cobertura de voz con algún 
dos operadores e 28 zonas con deficiencias de cobertura 
de datos.

5.6.5 Píldoras formativas no eido das tendencias 
tecnolóxicas

Tamén no marco do convenio asinado entre a Asociación 
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) e a 
Amtega, realizáronse en 2019 dúas píldoras divulgativas 
sobre tendencias tecnolóxicas. Concretamente foron:

• A revolución da intelixencia artificial na medicina 
actual: levouse a cabo o 3 de outubro de 2019, nela 
comentáronse conceptos xerais sobre a intelixencia 
artificial e máis concretamente no ámbito da enxeñe-
ria biométrica e foi impartida por Humberto Bustince, 
catedrático de Ciencias da Computación e Intelixencia 
Artificial e investigador principal do Grupo de Inte-
ligencia Artificial y Razonamiento Aproximado de la 
Universidad Pública de Navarra.

• Xemelgos dixitais e o reto dos buques intelixentes: 
levouse a cabo o 28 de outubro de 2019. Os poñentes, 
enxeñeiros de Navantia expertos na materia, ofrece-
ron unha visión xeral do plan de transformación que 
dará lugar ao Xemelgo Dixital no entorno da constru-
ción naval, abordarán os retos e oportunidades desta 
tecnoloxía e a súa implicación no ecosistema naval e 
marítimo, finalizando cunha exposición dun caso de 
aplicación nos futuros buques da Armada Española.

5.6.6 Medidas de coordinación coa Administración Xeral 
do Estado para a optimización de recursos destinados á 
banda larga ultrarrápida 

Co obxecto de aunar esforzos e optimizar os fondos públicos 
destinados á consecución dos obxectivos establecidos pola 
Comisión Europea no eido da cobertura de redes de banda 
larga ultrarrápida lévanse a cabo medidas de coordinación 
e colaboración coa Secretaría de Estado competente no 
eido dos despregamentos destas redes. 
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Así, en 2019, como cada ano, deuse resposta á consulta 
aberta pola devandita Secretaría de Estado no proceso 
de actualización e identificación das zonas brancas de 
redes de nova xeración, co obxecto de establecer un listado 
de zonas de aplicación nas convocatorias de axuda para os 
despregamentos de redes de banda larga ultrarrápida.

5.6.7 Actuacións para fomentar a mellora da cobertura 
de redes móbiles nas zonas do rural con carencias de 
servizo

No ano 2019 iniciaronse as tarefas precisas para a posta 
en marcha dunha nova medida de mellora da cober-
tura móbil no rural de Galicia. Esta nova acción basease na 
execución de infraestruturas de soporte para redes móbiles 
(emprazamentos ou torres), así como, a instalación do equipa-
mento preciso para dotar de cobertura ás zonas identificadas 
con deficiencias.

Concretamente en xullo de 2019 levouse a cabo unha pros-
pección previa a través dunha consulta a un total de 42 
concellos con deficiencias na cobertura de móbil para 
coñecer as zonas exactas con problemas. Así, detec-
táronse un total de 107 zonas con problemas de cober-
tura con todos os operadores. Esta tarefa realizouse no marco 
do convenio firmado entre a AETG e a Amtega.

Posteriormente, en decembro de 2019 firmouse un conve-
nio marco entre a Amtega e a FEGAMP, a través do cal, a 
FEGAMP levará a cabo tarefas de divulgación e comunicación 
da nova iniciativa entre as Entidades Locais e, ademais, apoiará 
ás entidades na identificación de zonas nas que pode ser pre-
cisa unha mellora da cobertura de comunicacións móbiles e 
das parcelas para instalación de infraestruturas.

Ao longo do ano 2020 continuarase a traballar nesta nova 
actuación, a Amtega iniciará a tramitación de cando menos 
unha convocatoria de axudas a operadores de telecomu-
nicacións os cales deberán presentar os seus proxectos para 
a instalación e operación do equipamento de comunicacións 
móbiles nas zonas de actuación

Esta iniciativa estará financiada polo Fondo Europeo Agrí-
cola de Desenvolvemento Rural (FEADER), xunto con fon-
dos da Comunidade Autónoma de Galicia e da Administración 
Xeral do Estado.

5.6.8 Proposta de accións normativas para simplificar 
e favorecer a chegada das redes de banda larga 
ultrarrápida a todo o territorio galego

No ano 2019, continuouse a traballar no enfoque e des-
envolvemento de medidas para aumentar a eficiencia 
no despregamento de redes de telecomunicacións como 
factor fundamental para abordar os retos establecidos no eido 
da cobertura de redes de alta velocidade.

A este respecto, iniciouse a elaboración dun novo modelo 
ordenanza de telecomunicacións, que actualice o 
modelo xa existente da FEMP, contemplando as redes 
fixas, ademais das infraestruturas radioeléctricas, a nor-
mativa autonómica e as modificacións derivadas da nova Lei 
Xeral de Telecomunicacións. Esta medida continuarase a des-
envolver no ano 2020, 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.

No ano 2019 publicouse tamén a Guía de boas prácticas 
para actuacións de tendido da rede de fibra óptica en 
contornas urbanas de especial protección e conxuntos 
históricos de Galicia. Este documento é o punto de partida 
para darlle resposta á falta dun procedemento estanda-
rizado para o despregamento de fibra óptica en cascos 
históricos.

Para a elaboración da Guía partiuse do caso concreto de San-
tiago de Compostela e en colaboración co Concello, co Con-
sorcio de Santiago e cun equipo multidisciplinar, integrado 
por arquitectos, enxeñeiros de telecomunicación e técni-
cos proxectistas especializados en despregamentos de fibra 
óptica, elaboráronse unha serie de propostas viables e extra-
polables a outros conxuntos históricos.
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5.6.9 Actuacións para o fomento da innovación e 
desenvolvemento tecnolóxico no eido da tecnoloxía 5G 
en Galicia

No marco do convenio firmado entre a Amtega, o operador 
público Retegal, a Universidade de Vigo e os operadores Tele-
fónica, Orange e Vodafone, executáronse actuacións enmar-
cadas nas medidas 2 e 3 do Plan Galicia 5G, cos obxectivos 
de potenciar o ecosistema 5G galego e favorecer o desprega-
mento destas redes en Galicia, situando á Comunidade coma 
rexión de referencia no desenvolvemento desta tecnoloxía.

Así, no ano 2019 leváronse a cabo os comités de segui-
mento do Nodo de Cooperación 5G, que se constitúe 
como punto de encontro entre desenvolvedores e deman-

dantes de solucións desta tecnoloxía, para actuar como 
concentrador dos retos derivados das demandas do 
mercado e as capacidades das empresas do ecosistema 
5G de Galicia.

Ademais, iniciáronse as tarefas precisas para o desenvol-
vemento das primeiras probas de concepto con tecno-
loxía 5G que se rematarán no 2020. Son un total de 17 casos 
de uso desta nova tecnoloxía que se levarán a cabo polos 
operadores Telefónica, Orange e Vodafone no marco do 
convenio firmado coa Amtega e Retegal. Concretamente, 
o 18 de setembro de 2019 levouse a cabo a presentación “Os 
retos do 5G en Galicia. Casos de uso”, na que se deron a coñe-
cer os 17 casos de uso 5G que se van a desenvolver na Comu-
nidade.
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5.6.10 Plan de formación especializada 5G

No ano 2019 definiuse e púxose en marcha o primeiro 
Curso de Especialista Universitario en 5G de Gali-
cia, enmarcado no Plan Galicia 5G da Xunta. Este curso 
está orientado a ofrecer diferentes perfís profesionais do 
sector tecnolóxico, trátase dunha capacitación especializada 
e adaptada ás necesidades derivadas da futura extensión da 
tecnoloxía 5G. 

É froito do convenio firmado en 2019 entre a Amtega, a Uni-
versidade de Vigo, e o operador público Retegal e está a ser 
impartido por expertos de multinacionais de telecomunica-
cións, fabricantes de tecnoloxías e docentes da Universidade.

Conta cun máximo de 25 prazas en becas para estudantes, 
desempregados e persoas en activo. Deu comezo en setem-
bro de 2019, con 200 horas lectivas, divididas en 6 módulos 
máis o proxecto fin de curso, permitindo obter o título de 
“Especialista en Tecnoloxías de Quinta Xeración (5G)”

5.6.11. Apoio nas actuacións de comunicación e difusión 
do Plan de banda larga 2020

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 comuni-
cación 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 2019 leváronse a cabo as seguintes 
accións:

� Mantemento da sección do PDBL2020 da web 
Amtega, actualizando o contido referente ao desprega-
mento 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 450 comunicacións 
concretas a concellos dos avances no seu termo muni-
cipal 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 de reforzo de convocatorias aos 
axentes interesados nas píldoras formativas sobre 
intelixencia artificial e xemelgos dixitais.

5.6.12. 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 
de canalización de toda a información e avances relacionados 
coa banda larga, que inclúe:

� 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 2014-2020, 
Axenda Dixital de Galicia 2020, Plan de seguimento 2019 
das Directrices de ordenación do territorio. 

� 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 polígo-
nos industriais ou o OSIMGA no referente á súa enquisa a 
empresas TIC.
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5.6.13. 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 perma-
nente ás entidades locais para resolver dúbidas sobre a aplica-
ción da normativa e cuestións técnicas da implantación dos 
equipamentos de telecomunicación que afectan as activida-
des das Administracións locais.

Do mesmo xeito, levouse a cabo o control de nova actualiza-
ción normativa do sector das telecomunicacións co obxecto 
de detectar modificacións que requiran de comunicación aos 
axentes aos que impacta.

5.6.14. Servizos da oficina de banda larga para apoiar 
o desenvolvemento das actuacións da AMTEGA en 
materia de telecomunicacións

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 infor-
mación.

Neste senso, durante o ano 2019 continuou funcionando o 
servizo prestado pola Oficina do Plan de Banda Larga con 
máis de 470 consultas respondidas nas seguintes liñas:

� Resposta á demanda de información referente ao 
Plan de Banda Larga por parte de cidadáns, admi-
nistracións (local, provincial e rexional), empresas e 
outros axentes implicados.

� Soporte técnico e asesoramento en temas relaciona-
dos coas telecomunicacións a todos os axentes impli-
cados 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.
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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 Gali-
cia

 No ano 2019 elaborarónse 40 informes e seguimento 
de 790 indicadores sobre equipamento e uso das TIC 
pola po-boación, 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 2019 destacou a incorporación de novos indica-
dores na Enquisa a Fogares do IGE, que permiten ofrecer 
información sobre ciberseguridade, redes sociais e econo-
mía colaborativa na sociedade galega. 

� Execución das operacións e actividades do Plan Galego de 
Estatística no eido da Sociedade da Información

 No ano 2019 executáronse 6 operacións e actividades 
estatísticas incluídas no Plan Galego de Estatística 2017-
2021: “As empresas TIC de Galicia”, “O sistema de indica-
dores 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 Informa-
ción en Galicia

 A través da súa web, www.osimga.gal, ofrece un acceso 
sinxelo e intuitivo aos diferentes contidos. Neste primeiro 
ano, consultáronse máis de 10.100 páxinas da web da 
OSIMGA e conta con 3.130 subscritores ao seu boletín de 
actualidade.

 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 2019 destacou a publicación de novos 
indicadores na Enquisa a Fogares, que permiten obter infor-
mación sobre ciberseguridade, redes sociais e economía cola-
borativa 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 pers-
pectiva de xénero e a situación das mulleres no sector TIC. Co 
fin de contribuír a avaliación do Plan Estratéxico da Xuventude, 
deuse 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. 

5.7.3. Pleno do OSIMGA e Balance da Axenda Dixital de 
Galicia 2020

As actividades realizadas polo OSIMGA no ano 2019 tive-
ron 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 Axen-
cia 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 



179Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

en materia de Sociedade da Información e de modernización 
administrativa.

No Pleno do OSIMGA, celebrado en xuño de 2019, presen-
touse 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 ela-
boración da Axenda Dixital de Galicia 2020, preséntase anual-

mente 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 Gali-
cia en relación co desenvolvemento da Axenda Dixital, os seus 
plans e programas, e tamén os resultados conseguidos.
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Obxectivo 6: Garantir a dispoñibilidade e seguridade dos servizos públicos dixitais

6.1. Medidas de continuidade de servizo de 
infraestruturas de sistemas

Nos últimos anos, incluído o 2019, vense traballando na conso-
lidación de todos os sistemas de información da Xunta de Gali-
cia 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.

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

No último ano realizouse un importante esforzo nas melloras 
na automatización de tarefas e autoprovisión de plataforma, 
proceso que introduce numerosas vantaxes, como o despre-
gamento 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 posta en funcionamento dunha nova plata-
forma de backup, que permite consolidar as diferentes plata-
formas existentes e ofrecer un servizo axeitado en termos de 
potencia e capacidade garantindo a súa calidade e continui-
dade.

Durante o 2019 aumentou considerablemente o número de 
proxectos que empregan 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 documenta-
ción e, en consecuencia, prazos máis reducidos para a implan-
tación e xestión de proxectos.

Leváronse a cabo tamén melloras na plataforma de monitori-
zación co fin de proporcionar indicadores da dispoñibilidade e 
fiabilidade do servizo, que permitan actuar de xeito proactivo 

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

Por último, cabe sinalar que o Plan de continuidade de ser-
vizos de infraestrutura da administración dixital 2020-
2023 quedou practicamente finalizado neste 2019, sendo xa 
presentado en seminarios de divulgación interna ao persoal 
da Amtega, e que permitirá definir unha estratexia a longo 
prazo para garantir a continuidade dos servizos asumindo os 
novos retos que serán demandados pola sociedade.

6.1.1. Consolidar unha plataforma de backup corporativa

Durante o ano 2019 leváronse a cabo tarefas de configuración, 
testeo e documentación sobre o hardware adquirido durante 
o exercicio anterior para iniciar así a posta en funcionamento 
do novo sistema de backup corporativo.

Realizáronse labores de instalación e configuración de diferen-
tes axentes en cada unha das diferentes estruturas soportadas, 
así como as correspondentes probas de restauración. Unha 
vez rematada a fase de probas, xa se puido iniciar neste 2019 
a migración de cada unha das diferentes plataformas corpora-
tivas existentes, herdadas dos antigos sistemas das diferentes 
consellerías que foron trasladados á Amtega.

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 ade-
cuar e dimensionar axeitadamente as librerías de cintas corpo-
rativas. Para elo, no ano 2018 realizouse a contratación e a sub-
ministración do hardware e software necesario para realizar 
esta adaptación, realizándose a súa implantación neste 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 presta-
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cións, 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 centráronse os esforzos na provisión 
dos sistemas base sobre os cales se constrúen as restantes pla-
taformas, así como na definición de novos fluxos e métodos 
de traballo centrados na automatización e no desenvolve-
mento áxil de roles.

Foi durante este ano 2019 cando se levou a cabo a realización 
de dous pilotos de diferentes solucións de Cloud Privada, un 
realizado con software libre e outro con software propietario 
utilizando como caso de uso a provisión dun portal web con 
Drupal.

En 2019 seguiuse avanzado na automatización de procesos 
engadindo novos desenvolvementos destinados á instalación 
de complementos para a plataforma de ficheiros coporativos 
en nube privada (AmtegaBox), como é o caso da suite Colla-

bora que permite a edición de documentos ofimáticos en liña, 
automatizacións de altas de usuarios e grupos en Directorio 
Activo, automatización da creación de máquinas virtuais e 
outras relacionadas coa seguridade como aplicar medidas de 
seguridade básicas en servidores Linux.

6.1.3. Centralizar CPDs no CPDi

O obxectivo destes traballos é a plena integración dos Cen-
tros de Proceso de Datos dependentes da Xunta de Galicia 
no Centro de Proceso de Datos Integral (CPDi), para ade-
cuar toda a infraestrutura aos paradigmas corporativos de 
xeito que se mellore a dispoñibilidade, estabilidade e seguri-
dade dos servizos TIC.

En 2019 realizouse a centralización dos xulgados de Ortigueira, 
quedando pendentes tan só cinco sedes, das 48, por centrali-
zar (A Pobra de Trives, Muros, Bande, A Fonsagrada e Becerreá), 
que se abordarán no momento que as liñas de comunicación 
o permitan ofrecendo as garantías suficientes.

Realizouse en 2019 a instalación de 4 servidores para a migra-
ción e centralización do sistema de gravación de vistas eFide-
lius dos xulgados.
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Durante o 2019 rematouse coa migración dos servizos ofrecidos 
pola Xerencia de Emprego dende o CPD de San Lázaro ao CPDi. 
Realizouse tamén unha inversión para a adquisición de oito ser-
vidores hiperconverxentes destinados fundamentalmente a 
aloxar os servizos centralizados das oficinas de emprego.

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

Durante o ano 2019 continuáronse as actividades de admi-
nistración, 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 así 
mesmo para poder dar resposta a un novo modelo de servizo 
baseado na separación de contornas poñendo especial aten-
ción nos proxectos de Educación, Xustiza e Administración 
electrónica.

Ao mesmo tempo, continuaron realizándose importantes 
actuacións na plataforma de monitorización e na automa-
tización, baseada esta última na implantación de modelos de 
traballos empregando 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 capacidade 
e axilidade dos sistemas empregando metodoloxías de traba-
llo de entrega continua.

Durante o ano 2019 afianzouse o uso do modelo de Infraes-
trutura como Servizo (IaaS) da Amtega ao estender o seu 
uso a diferentes aplicacións das distintas áreas de negocio 
como son Medio Rural, Medio Ambiente, Benestar, Educación 
e Emprego así como tamén para diferentes proxectos da Área 
de Modernización como son Xustiza, Implantación e Xestión 
do Cambio, EGAP, Oficina Web ou a contorna do publicador 
do DOG.

Así, dentro deste modelo aumentáronse substancialmente 
o número de proxectos implantados, pasando dos 9 do ano 

anterior a máis de 20 tanto da Área de Infraestruturas e Teleco-
municacións como das Áreas de Modernización das Adminis-
tración Públicas e Solucións Tecnolóxicas Sectoriais.

Continúase durante o 2019 coas tarefas de realización de 
melloras na segmentación da rede, deixando practica-
mente rematada a Fase 2 (de 3) dentro do proxecto de revisión 
das capas de rede da Amtega, establecendo un novo modelo 
a través dun grupo de traballo multidisciplinar con integrantes 
de todos os departamentos da Área de Infraestruturas e Tele-
comunicacións.

Outra labor iniciada en 2019, que busca garantir a seguridade 
sobre os accesos aos sistemas, foi a revisión dos permisos de 
acceso dos usuarios administradores, retirando os permisos 
a todo persoal non implicado directamente en tarefas con-
cretas de administración, operación ou soporte, concretando 
accións como a definición de usuarios exclusivos para o acceso 
á realización de tarefas de administración.

Iníciase en 2019 o plan de Disaster Recovery (DRP) contando 
coa colaboración de consultores externos e tamén coa cola-
boración de persoal do departamento de Seguridade e Cali-
dade. Os proxectos iniciais para implementar neste plan DRP 
son a ferramenta de xestión de tickets OTRS e o DOG.

6.1.5. Elaborar un Plan de Sistemas no ámbito de 
Infraestruturas

Neste ano 2019 continuouse coa elaboración do Plan interno 
de Sistemas para o período 2020-2023, integrándose no Plan 
de continuidade de servizos de infraestrutura da admi-
nistración dixital 2020-2023 sendo xa presentado interna-
mente nalgúns seminarios as súas liñas e obxectivos. Este plan 
será a ferramenta que permitirá a instrumentalización racio-
nal 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 as directrices e liñas de 
actuación en materia de xestión das infraestruturas aliñados 
coas demandas e necesidades funcionais da Xunta de Galicia.
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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.

Durante o ano 2019 realizáronse importantes actuacións nos 
diversos sistemas corporativos da Amtega, tanto a nivel de 
licenzamento dos produtos necesarios, adquisición de novos 
servidores hiperconverxentes para mellorar o rendemento 
dos aplicativos, así como para a ampliación da capacidade de 
almacenamento.

6.1.6.a. Subministración e actualización tecnolóxica de 
software de servidor, backoffice e escritorio

Debido ao constante crecemento dos servizos ofertados, e ao 
correspondente incremento da infraestrutura hardware e sof-
tware que serve de sustento aos mesmos, así como ao cambio 
tecnolóxico e ás continuas melloras nas prestacións e funcio-
nalidades que afectan a todas as infraestruturas hardware e 
software do mercado e, en particular, ás instaladas nas plata-
formas de servidor e posto de traballo da Xunta de Galicia, é 
necesario contar coa subministración e actualización tecno-
lóxica do software de servidor, backoffice e escritorio para así 
poder satisfacer todas as necesidades e, así mesmo, poder ser 
executado de forma eficaz no novo hardware.

Así durante o ano 2019 procedeuse á contratación do submi-
nistro a actualización deste software para un período de catro 
anos.

6.1.6.b. Adaptación da plataforma de almacenamento 
de bloque

No ano 2019 licitouse a contratación e o subministro de hard-
ware e software para permitir a adaptación da plataforma de 
federación e almacenamento de bloque existente na Xunta 
de Galicia ás novas tecnoloxías de almacenamento que están 
xurdindo en torno ao almacenamento flash, e dispor desta 
forma dunha plataforma estable no tempo cun rendemento 

que permita dar un servizo adecuado aos novos requisitos dos 
servizos públicos dixitais.

Con esta finalidade e baixo a óptica de posta en valor das 
inversións previas e de eficacia orzamentaria, formulouse 
a reutilización do maior número de elementos posibles da 
infraestrutura xa existente buscando a combinación de altas 
prestacións, escalabilidade, eficiencia enerxética e unha pro-
tección da inversión a longo prazo.

6.1.6.c. Subministración de servidores 
hiperconverxentes para Emprego

Co obxectivo de mellorar nos niveis de servizo que se poden 
ofrecer desde a Amtega, e vendo a evolución das tenden-
cias actuais das infraestruturas TI, investiuse neste 2019 na 
adquisición de oito servidores hiperconverxentes (HCI, servi-
dores integrados con almacenamento e cómputo), que serán 
instalados no CPDi da Amtega destinados a albergar e exe-
cutar todos os sistemas que prestan servizo aos procesos de 
negocio enmarcados na área de competencia de Emprego, 
coa finalidade de aumentar as prestacións, dispoñibilidade do 
servizo e illamento da infraestrutura.

6.1.5.d. Ampliación de almacenamento para a 
aplicación EVA de Educación

A aplicación EVA enmárcase dentro do proxecto educativo 
E-Dixgal e é unha aplicación esencial para o eido educativo 
galego ao tratarse da contorna virtual de aprendizaxe onde 
se poden consultar os contidos educativos curriculares en 
formato dixital para o alumnado dos centros participantes no 
proxecto. As previsións para o curso 2018/2019 eran de prestar 
servizo a máis de 20.000 alumnos, 2.000 profesores e 40.000 
pais e nais, coa tendencia de crecer cada novo curso.

Para poder garantir o almacenamento das cabinas destinadas 
a este proxecto licitouse en 2019 a súa ampliación para ter 
así a cabina correctamente dimensionada segundo as necesi-
dades requiridas a nivel de capacidade, rendemento e illa-
mento que a aplicación EVA require.



184 Informe xeral de actividade 2019 | PROGRAMA DE ACTUACIÓNS

6.2. Medidas de soporte e evolución das redes 
corporativas

Durante o ano 2019 avanzouse na execución dos traballos da 
Amtega para acadar unha conectividade de mellor calidade 
para todos os centros administrativos e de ensino públi-
cos, dotándoos de liñas de comunicacións máis fiables, liñas 
redundantes, e accesos wifi co obxectivo de facilitar a cone-
xión dos usuarios, de forma que se poda facer un uso efectivo 
dos servizos de banda ancha.

Durante o 2019 mellorouse a velocidade media da conexión 
á rede corporativa dos centros educativos, pasando dunha 
velocidade media de 298,25 Mbps a acadar unha velocidade 
media de 315 Mbps con 1.214 centros con velocidade de 
100 Mbps ou superior.

Coas ampliacións realizadas durante 2019 chegáronse a 509 
centros con conexións de 500 Mbps, 398 centros con cone-
xións de 200 Mbps, 279 centros con conexións de 150 Mbps e 
28 con conexións de 100 Mbps, xunto coa instalación de 515 
puntos de acceso Wifi.

Durante o ano 2019 alcanzáronse os 646 usuarios na plata-
forma de comunicacións unificadas.

Dentro do contrato de telecomunicacións da rede corpora-
tiva 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 2019 leváronse a cabo as seguintes melloras:

• Continuouse incrementando o ancho de banda dos 
centros conectados á rede corporativa da Xunta de 
Galicia.

• Continuouse coa integración na rede corporativa dos 
servizos de telefonía de centros públicos, o que mello-
rou a xestión das telecomunicacións e do servizo co 
que contaban anteriormente.

• Continuouse coa actualización das centraliñas de tele-
fonía fixa, dotando á Rede Corporativa de mais funcio-
nalidades.

• Avanzouse na implantación dunha ferramenta de 
comunicacións unificadas.

Liñas de acceso na RCXG
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• Ampliouse a capacidade do número de canais de inter-
conexión entre o CPD principal e o CPD de respaldo.

• Mellorouse a seguridade da rede coa reconfiguración 
e actualización dos cortalumes de filtrado de contidos 
o os equipos da rede troncal e do CPD.

• Ampliáronse as capacidades e funcionalidades do sis-
tema de videoconferencia corporativo que lle da ser-
vizo, principalmente, ao ámbito xudicial.
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Durante o 2019 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 conti-
nuou coa execución do desenvolvemento dunha ferramenta 
que facilite a xestión de infraestruturas (principalmente 
cableado) nos edificios conectados á rede corporativa da 
Xunta de Galicia.

Durante o ano 2019 continúase a prestar o servizo de mante-
mento da electrónica de comunicacións da rede corporativa 
da Xunta de Galicia, que está incluído no contrato de teleco-
municacións da rede corporativa da Xunta de Galicia.

Continuouse coa prestación do servizo de administración da 
rede corporativa co contrato prorrogado ata o 02/12/2019 
e adxudicando o novo no mes de Decembro. Ao longo do 
2019, desde o centro de xestión de rede atendéronse máis 
de 60.500 chamadas, resolvéronse 6.580 incidencias e 

17.302 peticións de servizo relacionadas coa rede corpora-
tiva de voz e datos. Renovouse a súa Certificación de Calidade 
ISO 9001.

6.2.1. Rede Corporativa de Comunicacións Móbiles 
Dixitais de Emerxencias e Seguridade de Galicia 
(RESGAL)

Durante o ano 2019 prorrogouse o Acordo Marco de terminais 
que permitirá aos distintos colectivos que participan na xes-
tión de emerxencias adquirir terminais para o uso da Rede de 
Emerxencias en condicións moi favorables.

Ao longo do 2019 a Axencia Galega de Emerxencias licitou 
contratos derivados do acordo marco de terminais, para 
adquirir 100 terminais portátiles, 20 terminais móbiles e 85 ter-
minais ATEX, e a Consellería do Medio Rural licitou un contrato 
derivado para adquirir 300 terminais portátiles.
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6.3. Plan director de seguridade TIC

No ámbito da Seguridade da Información realizáronse tarefas 
de xestión e supervisión da seguridade corporativa dos siste-
mas de información e redes de comunicacións da Xunta de 
Galicia, incluíndo actividades de prevención, detección, reac-
ción e recuperación ante incidentes de seguridade.

Leváronse a cabo tamén as accións necesarias para asegu-
rar 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 2015-
2020, iniciándose a tramitación da súa modificación no ano 
2018 para ampliar o seu alcance e prazo de execución, esten-
déndose ao ano 2021, incorporando novos proxectos necesa-
rios para o cumprimento do novo regulamento europeo de 
protección de datos e do Esquema Nacional de Seguridade. O 
Plan recibiu o visto bo da Comisión de Seguridade e Goberno 
Electrónico en decembro de 2018, sendo aprobado por parte 
do Consello da Xunta de Galicia en abril de 2019.

Entre outras, no ano 2019 executáronse as iniciativas que se 
desenvolven nos apartados que seguen a continuación.

6.3.1. Impulsar a formación e concienciación en 
seguridade

Dada a súa importancia, a seguridade nunha organización 
coma a Amtega é 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.

As persoas que traballan no ámbito da seguridade teñen pla-
nificadas actividades formativas variadas durante o ano, para 
asegurar a súa capacitación coa formación continua.

Ao longo do ano 2019 realizáronse 36 actividades de for-
mación e concienciación, entres as que cabe destacar as 
seguintes:

• Colaboración coa EGAP na preparación e execución 
dos cursos de seguridade da información, de introdu-
ción á protección de datos persoais, de implantación 
no RXPD na Xunta de Galicia, e de Esquema Nacional 
de Seguridade para responsables de información e de 
servizos, e coordinadores de seguridade da informa-
ción.

• Colaboración con colexios profesionais.
• Formación en protección de datos persoais, especial-

mente para os Delegados de Protección de Datos.
• Formación técnica en seguridade para os equipos de 

traballo que desenvolven software para a Amtega.
• Campaña de concienciación por correo electrónico e 

na Intranet da Xunta de Galicia, en dous ámbitos: ciber-
seguridade e protección de datos persoais, renován-
dose e dinamizándose a sección da Intranet dedicada 
a estes temas.

• Realización de ciberexercicio (campaña phishing).
• Realizouse un seminario divulgativo sobre seguridade 

no desenvolvemento de software.

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

Durante o ano 2019 traballouse na elaboración de novas polí-
ticas, normas, procedementos e guías de seguridade e no 
mantemento dos documentos xa existentes. Entre outras cou-
sas, traballouse nos seguintes temas:

• Elaboración dunha proposta de modificación da polí-
tica de seguridade da información, co obxectivo princi-
pal de evolucionar cara a unha única política de seguri-
dade da información e privacidade. En canto se finalice 
a proposta levarase á Subcomisión de Seguridade.

• Revisión do modelo de roles e responsabilidades en 
materia de seguridade da información.

• Elaboración dunha proposta de novo decreto de boas 
prácticas de uso dos sistemas de información da Xunta 
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de Galicia. En canto se finalice a proposta levarase á 
Subcomisión de Seguridade.

• Elaboración dunha proposta de procedemento para a 
xestión das solicitudes de exercicio dos dereitos relati-
vos á protección de datos persoais na Xunta de Galicia, 
actualmente en revisión no comité de Delegados de 
Protección de Datos.

• Elaboración dun procedemento para a realización de 
análises de riscos e avaliacións de impacto na protec-
ción de datos persoais na Xunta de Galicia, pendente 
de revisar e de levar á Subcomisión de Seguridade

• Actualización da guía para a valoración de aplicacións 
e servizos respecto ás dimensións de seguridade defi-
nidas no ENS. 

• Inicio dos traballos para dispor dunha nova instrución 
de uso de dispositivos USB.

• Actualización do procedemento de xestión de certifi-
cados.

• Actualización da política de seguridade en redes WIFI, 
pendente da súa revisión e aprobación formal.

• Actualización da política de acceso remoto, estando 
pendente a súa aprobación formal.

• Revisión dos procedementos e normas da Amtega 
para actualizalos e adaptalos á nova normativa (ENS, 
RXPD, LOPD).

• Proposta de evolución do Procedemento de Notifica-
ción de Incidentes de Seguridade.

• Actualización do Procedemento de Resposta ante 
requirimentos oficiais de información albergada na 
Amtega.

• Actualización da Política de acceso lóxico aos sistemas 
de información.

• Actualización do Documento de Seguridade de 
Amtega.

• Actualización e publicación do Glosario de Termos 
Seguridade da Información.

• Elaboración e publicación da Guía dos Certificados.
• Actualización e publicación do Procedemento para a 

limpeza PCD de metadatos en documentos.

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:

6.3.3.a. Protección de datos persoais

� Evolución do rol de Delegado de Protección de Datos nas 
consellerías e na Amtega:

• Xestión do servizo de apoio ás funcións de Delegado 
de Protección de Datos. A prestación do servizo come-
zou en novembro de 2018. O rol de DPD da Amtega 
exerce de coordinador da actividade dos DPD da Xunta 
de Galicia. Realizáronse reunións periódicas (4) do 
grupo de DPD da Xunta de Galicia onde se abordaron 
diferentes liñas de traballo.

 Elaboración de guías sobre o papel do DPD nas viola-
cións de seguridade dos datos persoais e na atención 
de reclamacións..

� Execución do plan de adecuación ao novo regulamento 
de protección de datos e nova LOPD:

• § Xestión do servizo de soporte á adecuación ao novo 
regulamento na Xunta de Galicia. A prestación do ser-
vizo comezou en novembro de 2018. Traballouse na 
plena adecuación ao RXPD e nova LOPD das conse-
llerías e entidades dependentes: rexistro de activida-
des de tratamento, cláusulas informativas e contrac-
tuais, análises de riscos e avaliacións de impacto na 
protección dos datos persoais, implantación dunha 
ferramenta para a xestión de protección de datos, defi-
nición dos procedementos necesarios, etc. En 2019 tra-
ballouse nas consellerías de Política Social e Educación.
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� Traballouse tamén en avanzar na plena adecuación ao 
RXPD e nova LOPD no ámbito Amtega.

• Resolución de consultas sobre protección de datos 
persoais: atendéronse multitude de consultas en mate-
ria 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 per-
soais na Xunta de Galicia: Continuouse coa colabora-
ción coas consellerías para promover o cumprimento 
da normativa de protección de datos persoais. Consti-
tuíse 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 per-
soais. 

• Preparación da realización dunha nova auditoría de 
cumprimento.

6.3.3.b. Esquema Nacional de Seguridade

• Continuouse coa execución do plan de adecuación ao 
ENS. Detallouse o plan de adecuación, especificando 
tarefas concretas para o período 2019-2021.

• Continuouse co mantemento das valoracións de acti-
vos das consellerías e organismos. Traballouse en aliñar 
as valoracións e análise de riscos do ENS co requirido 
polo RXPD.

• Utilización de mecanismos de dobre factor de auten-
ticación: comezouse o estudio das diferentes opcións 
dispoñibles.

• Implantación de mecanismos de cifrado e pseudoni-
mización: traballouse na preparación dunha licitación 
para incorporar funcionalidades de cifrado e anonimi-
zación en bases de datos corporativas.

• Control do uso de dispositivos USB: traballouse na la 
extensión do piloto no ámbito da área de infraestrutu-
ras da Amtega.

• Elaboración de políticas, normas, procedementos e 
guías de seguridade: mantemento dos documentos xa 
existentes e creación de novos.

6.3.3.c. Normas ISO 27000

� Continuouse traballando 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 audito-
rías realizadas, así como no seguimento das accións de 
mellora.

6.3.4. Definir e implantar un cadro de mando de 
seguridade

No ano 2019 continuouse avanzando na evolución do cadro 
de mando corporativo da seguridade da información. 

6.3.5. Elaborar un plan de recuperación ante desastres

O Departamento de Seguridade e Calidade e o Departa-
mento de Sistemas da Amtega colaboraron na elaboración 
do proxecto do plan de continuidade e recuperación de 
desastres incluído no servizo de implantación dunha nova 
plataforma de copias de seguridade e xestión dos procede-
mentos asociados. 

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 infor-
mación da Xunta de Galicia, incluíndo actividades de preven-
ción, detección e reacción ante incidentes de seguridade.

• Continuouse coa monitorización e atención de even-
tos de seguridade en horario 24x7. 

• Levouse a cabo a revisión de notificacións, informes e 
investigacións de ciberintelixencia recibidas tomando 
as accións oportunas en cada caso.

• Atendéronse incidentes de seguridade producidos na 
organización, xestionándose a resposta aos mesmos. 

• Realizouse a federación da plataforma LUCIA co CCN, 
para a notificación de incidentes de impacto significa-
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tivo ao CCN, segundo o esixido polo ENS. Traballouse 
no establecemento do procedemento para realizar 
esas notificacións.

• Traballouse na mellora do rexistro e clasificación dos 
incidentes de seguridade, así como nos procedemen-
tos asociados.

• Leváronse a cabo as actividades relacionadas co pro-
ceso de xestión de vulnerabilidades da infraestrutura 
e das aplicacións, en coordinación cos departamentos 
da Amtega afectados en cada caso.

• Realizáronse probas de intrusión e auditorías técnicas 
sobre a infraestrutura e as aplicacións, incluíndo aplica-
cións móbiles.

• No relativo ás aplicacións, levouse a cabo a análise de 
vulnerabilidades de aplicacións web realizadas previa a 
publicación en produción das aplicacións.

• Xestión do proceso de solicitudes a Camerfirma e da 
PKI interna.

• Realización e mantemento das análises de riscos nece-
sarias, en particular aquelas requiridas pola normativa 
de protección de datos e Esquema Nacional de Seguri-
dade.

• Realizáronse actividades varias de consultoría en mate-
rias relacionadas coa seguridade TIC e a seguridade da 
información, así como o estudo e avaliación de solu-
cións tecnolóxicas neste ámbito.

• Traballouse na avaliación da posible utilización de pla-
taformas/ferramentas do CCN (ANA).

• Administración, soporte e evolución de sistemas e 
plataformas corporativas de seguridade (SIEM, cifrado, 
AntiDDoS, WAF, IPS, antivirus, análise dinámico de 
malware, etc.).

• Colaboración con Sistemas na valoración da implanta-
ción dunha solución para a xestión de contrasinais de 
acceso aos sistemas.

• Dende mediados de ano comezou a traballarse nun 
proxecto de promover a creación dunha estrutura de 
colaboración en materia de ciberseguridade en Galicia, 
agrupando aos diferentes interesados neste ámbito 
(AAPP -autonómica, deputacións, concellos-, empre-
sas, colexios profesionais, etc.). Realizouse un estudo 
do sector da ciberseguridade en Galicia e das posibi-
lidades de constitución nun nodo de ciberseguridade, 
valorando a súa posible estrutura organizativa, obxec-
tivos estratéxicos, posibles servizos a ofrecer, etc.

• Traballouse nunha proposta de proxecto de innova-
ción en ciberseguridade, que foi presentada á convoca-
toria do plan FID do Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Estase á espera de coñecer se a proposta é aceptada.

• CSIRT da Xunta de Galicia.
 –  Continuouse coa participación no foro CSIRT.es. Ava-

liouse a posibilidade de obter a categoría de “acredi-
tado” en TF-CSIRT.

 –  Continuouse traballando na formalización dos pro-
cesos que xestiona o CSIRT.
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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 ser-
vizos (sobre 1.400) que mantén a Amtega. Co uso deste pro-
cedementos 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 2019, continuouse traballando na 
definición de novos procedementos e estándares, así como na 
vixilancia do seu cumprimento.

O grupo de Arquitecturas Tecnolóxicas continuou traballando 
na evolución e dinamización da plataforma de integración 
continua e dando soporte a proxectos que empregan meto-
doloxías áxiles. 

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

Desde o grupo de Arquitecturas Tecnolóxicas prestouse 
soporte a proxectos con metodoloxías DevOps e Agile na 
Amtega.

6.4.2. Velar pola utilización e evolución da plataforma 
de integración continua

Ao longo do ano 2019, continuouse fomentando o uso da pla-
taforma de integración continua para os proxectos de desen-
volvemento da Amtega, así como traballando na evolución da 
mesma. Entre as tarefas realizadas cabe destacar:

� Dinamización e divulgación da plataforma de integración 
continua e soporte á mesma.

� Evolución da plataforma de Jenkins: nova versión (Jen-
kins2) con novas funcionalidades.

� Evolución da plataforma Sonar: nova versión con novas 
funcionalidades.

� Incorporación de Ansible en tarefas de despregue de apli-
cacións en Tomcat.

� Automatización con Ansible da alta dun proxecto en 
Amtega: creación de grupos e usuarios no DA, creación 
dos DNS necesarios para un proxecto, alta de virtual-host, 
alta de SVN, alta en Nexus, creación do datasource, estru-
turas de almacenamento, esquema e recursos de base de 
datos, construción automática do proxecto en base ós 
arquetipos, creación dos jobs de Jenkins nas 3 contornas 
e despregue da aplicación. 

Como resultado do esforzo realizado, no ano 2019 acadouse 
unha cifra de practicamente o 85% de novos proxectos J2EE 
en plataforma de integración continua Jenkins.

6.4.3. Elaborar e manter actualizados os procedementos 
e estándares corporativos

No ano 2019 realizáronse as seguintes tarefas e actividades 
relacionadas co desenvolvemento e mantemento de proce-
dementos e estándares corporativos na Amtega:

� 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. 

� Xeración dun procedemento único que engloba aos pro-
cedementos de desenvolvemento e adquisición actuais. 
Con información de detalle en WIKITIC de cada tipoloxía 
de proxecto. 

� Implantación dunha MediaWIKI para documentar proxec-
tos, en lugar de facelo en documentos ofimáticos almace-
nados no sharepoint. Foméntase o uso desta ferramenta 
no comité de arquitecturas. Actualmente hai máis de 200 
proxectos dados de alta.
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� Fomento do uso do escenario AGILE nos proxectos con 
autonomía de despregue en preprodución para os equi-
pos de proxecto.

� Migración do procedemento de publicación de aplica-
cións (escenarios ordinarios e excepcionais) á ferramenta 
de xestión OTRS. 

� Revisión e actualización dos estándares técnicos existen-
tes. Elaboración de novos estándares técnicos no ámbito 
da arquitectura e desenvolvemento de aplicacións.

� Dinamización do Comité de Arquitectura de Aplicacións. 
No ano 2018 celebráronse 4 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.

� Definición dos procedementos de uso do repositorio de 
compoñentes software transversal na Amtega e dinamiza-
ción do mesmo.

� Realización de seminarios divulgativos dos procedemen-
tos 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, reali-
zación de enquisas de satisfacción, etc.

� Colaboración para o mantemento da certificación ISO 
9001:2015, realizando tarefas como a auditoría anual 
interna, a coordinación da auditoría externa de segui-
mento e a valoración da inclusión nos procesos certifica-
dos doutros procesos da Amtega.

� Apoio á implantación de procesos ITIL na Amtega.

� Dinamización do portal XuntaTIC (publicacións, informes, 
formacións...).

� Coordinación do procedemento de revisión de pregos TIC 
de organismos non integrados na Amtega.

6.4.4. Velar polo cumprimento dos procedementos e 
estándares corporativos

O cumprimento dos procedementos e estándares da organi-
zación é fundamental para poder xestionar con eficiencia e 
efectividade os servizos e sistemas de información da Amtega. 
Ao longo do ano 2019 realizouse unha revisión continua das 
arquitecturas tecnolóxicas dos sistemas da Amtega. As princi-
pais accións levadas a cabo foron:

� Soporte dende Arquitecturas Tecnolóxicas ao equipo de 
Sistemas para a definición da arquitectura física e implan-
tación de novas plataformas, a migración das mesmas 
xunto coa actualización das aplicacións, garantir a estabili-
dade das contornas, incorporar ferramentas de automati-
zación no eido do desenvolvemento e administración, etc.

� Revisións técnicas dos novos proxectos da Amtega, espe-
cialmente da arquitectura técnica. Polos procedementos 
de auditoría revisáronse, durante este ano, un total de 
1248 etapas de proxectos novos ou evolucións impor-
tantes de proxectos existentes.

� Revisións técnicas das publicacións. 

� Medición de indicadores dos procedementos de desen-
volvemento e de publicación de aplicacións. 

� Soporte aos equipos de proxecto e Sistemas nas ferramen-
tas corporativas implantadas: Jenkins, Nexus, Sonar, Test-
link, WSO2Reg, WSO2 EI (ESB, DSS, DAS), Jasper Reports 
Server, CAS para aplicacións e CAS para servizos (SOA), RH 
AMQ, OpenLDAP.
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6.5. Medidas para a xestión sustentable de 
medios e servizos dixitais no posto de traballo

O funcionamento da administración pública nun contexto 
dixital esixe da dispoñibilidade dos medios dixitais que requi-
ren as empregadas e empregados públicos para o desem-
peño 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 indepen-
dencia 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, ferramen-
tas e procedementos que permitan xestionar todos os recur-
sos 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 administra-
ción dixital.

6.5.1. PLan de xestión sostible de medios e servizos 
dixitais no posto de traballo – Políticas, normas e 
procedementos no ámbito de seguridade específica en 
posto de traballo. Xestión das maquetas corporativas.

Dentro do plan de Xestión sostible de medios e servizos dixi-
tais en posto de traballo, consolidáronse varias liñas de traba-
llo orientadas a unha xestión conxunta e optimizada do par-
que atendido:

• Hai un total de 26 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 

• A xestión automatizada de distribución periódica das 
versións semestrais do sistema operativo e software de 
base.

• Sistema de virtualización SIXIA nas 8 aulas de capacita-
ción da Amtega (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Vigo, Ferrol, Santiago - San Caetano e Santiago - San 
Lázaro).

• Definición do modelo de dotación tecnolóxica 
nas salas de celebración de mesas de contratación 
dentro do proceso de implatanción do sistema de lici-
tación electrónica (SILEX). 

• Consolidación do inventario único de posto de tra-
ballo e medios no posto de traballo. Actualización 
continuada da información recollida na CMDB corpo-
rativa (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 Manage-
ment Suite mais Directorio Activo, acadando un total 
de 12.654 equipos xestionados baixo esta ferramenta.

• Mellora na calidade de información dos usuarios 
e de postos incluídos no directorio activo: conti-
nuouse co proceso de revisión periódica da informa-
ción rexistrada no directorio activo, incorporando en 
2019 a ese proceso novos mecanismos que facilitan 
mellorar e completar a información das persoas usua-
rias

• Evolución semestral das maquetas de referencia: 
atendendo ao proceso corporativo xa definido para 
definición e revisión periódica das maquetas corpo-
rativas, no ano 2019 revisáronse semestralmente, vali-
dando a inclusión de novo software base e a evolución 
nas versións dos produtos software incluídos. 

• Mantemento continuo do catálogo de software de 
posto de traballo, incorporando novos programas de 
software libre no catálogo en resposta a novas nece-
sidades identificadas durante o ano, e noutros casos 
variando a versión do produto tralas probas de compa-
tibilidade 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 
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ámbitos nos que en 2019 se executaron proxectos de 
renovación integral dos servizos corporativos de dixita-
lización e impresión, descritos nun apartado posterior.

� En previsión do fin do soporte do sistema operativo 
W7 para o ano 2020, abordouse a definición e inicio 
de execución do plan de migración paulatina cara ao 
sistema operativo corporativo vixente, confirmándose 
no 2019 a migración de 1.522 postos..

6.5.2. Plan de xestión sostible de medios e servizos 
dixitais no posto de traballo – Dotar e adecuar de xeito 
continuado os medios dixitais en posto de traballo e 
para o funcionamento da administración dixital

En 2019 abordouse a seguinte dotación de equipapmento:

� Dotación e instalación de 296 equipos completos 
novos. Indícanse a continuación os ámbitos de dotación 
máis salientables:

• Dotación de 56 postos novos para dotación de 3 aulas, 
dotando íntegramente 2 aulas nas dependencias da 
Escola Galega de Administracións Públicas en Santiago 
de Compostela, e ampliando e renovando a aula de 
capacitación dixital da Amtega en Ourense. 

• Dotación de 20 equipos na 2ª fase de renovación de 
postos da rede de distritos forestais da Consellería de 
Medio Rural. 

• Dotación de 18 postos completos novos no proceso 
de integración a servizo da Amtega de dous novos 
entes públicos:

 –  Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da 
Madeira de Galicia (CIS-Madeira)

 –  Fundación Pública Gallega Camilo José Cela
• Dotación específica de 30 portátiles avanzados novos 

para cubrir necesidades en distintos ámbitos de mobi-
lidade. Neste ámbito cabe destacar a mobilización, 
dentro do proceso de implantación dos sistemas de 
licitación electrónica e de extensión do uso do sistema 
SILEX na Xunta de Galicia, a dotación de 22 salas SILEX, 
distribuídas nos distintos edificios administrativos 
da Xunta de Galicia, dotando todas elas dun portátil 
avanzado novo, dun proxector inarámico para proxec-

cvión dos actos de apertura públicos, máis un lector 
de tarxetas para identificación dos membros da mesa, 
o que permitiu a implantación plena da celebración 
das mesas de licitación electrónica na Xunta de Galicia 
coas máximas garantías. 

• Renovación ordinaria doutros 180 postos comple-
tos novos no conxunto dos centros administrativos e 
de prestación de servizos da administración pública 
galega, no proceso ordinario de renovación tecno-
lóxica 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 Adminis-
tración Pública Galega.

� Actualización de 420 equipos en posto de traballo no 
conxunto dos centros administrativos e de prestación de 
servizos da administración pública galega, incrementando 
as súas prestacións. 

En total dotáronse ou actualizáronse 716 equipos. 

O conxunto global do parque de equipos xestionados acada 
os 15.269 equipos, incluindo nesta cifra tanto os equipos pro-
pios dos centros administrativos da Xunta de Galicia (SSCC e 
Delegacións provinciais) coma nos distintos centros de presta-
ción de servizos especializados (oficinas de emprego, oficinas 
agrarias, rede de centros de benestar, arquivos, bibliotecas, 
museos, aulas das distintas redes de formación: CEMIT, CFO, 
CFEAs e ENPs...), quedando excluidos os centros educativos e 
a administración de xustiza.

6.5.3. 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 2019 abor-
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douse a implantación do modelo en catro novas zonas, o 
que supuxo unha mobilización de 294 equipos.

� Edificios administrativos da Xunta de Galicia na contorna 
de Santiago de Compostela (fase III), proxecto que mobili-
zou un total de 154 equipos de dixitalización e impresión 
(114 deles de nova dotación e 40 xa existentes que se inte-
gran neste modelo) de diversas tipoloxías e que permitiu 
a implantación do novo modelo corporativo de dixitaliza-
ción e impresión nos seguintes centros administrativos:

• Edificio administrativo CNTG, en Conxo
• Edificio administrativo O Hórreo
• Edificios Administrativos Fontiñas – Área Central
• Edificios Administrativos Fontiñas – Edificio EGAP
• Edificios Administrativos Fontiñas – Edificios Inega- 

Meteogalicia
• Edificios Administrativos Fontiñas – Edificio Policía 

Autonómica
• Edificios Administrativos no Pazo de Raxoi, Santiago de 

Compostela
• Oficinas administrativas da Oficina do Peregrino na rúa 

Carretas
• Oficinas administrativas do Museo das Peregrinacións 

na Praza de Praterías
• Oficinas administrativas do Museo das Peregrinacións 

na Praza de San Miguel
• Oficinas administrativas na Praza de Mazarelos
• Oficinas administrativas na rúa Doutor Teixeiro
• Oficinas administrativas no Convento de San Domin-

gos de Bonaval

• Oficinas administrativas no edificio de San Lourenzo
• Oficinas administrativas no edificio histórico do Hospi-

tal de San Roque

� Subministración e xestión integral de medios de dixitaliza-
ción e impresión de documentos nos edificios administra-
tivos da entidade pública empresarial Augas de Galicia (a 
Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela e Vigo), 
proxecto que mobilizou un total de 16 equipos de dixitali-
zación e impresión (15 deles de nova dotación e 1 xa exis-
tente que se integra neste modelo).

� Edificios administrativos da Xunta de Galicia na contorna 
de Santiago de Compostela (fase IV), proxecto que mobi-
lizou un total de 112 equipos de dixitalización e impresión 
(83 deles de nova dotación e 29 xa existentes que se inte-
gran neste modelo) de diversas tipoloxías e que permitiu 
a implantación do novo modelo corporativo de dixitaliza-
ción e impresión no complexo Administrativo da Xunta de 
Galicia en San Caetano, bloque Central, onde desenvolven 
a súa actividade unidades dos seguintes organismos:

• Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns 
Públicas e Xustiza

• Presidencia da Xunta de Galicia
• Consellería de Facenda

� Subministración e xestión integral de medios de dixitaliza-
ción e impresión de documentos na Rede de Oficinas de 
Emprego da Xunta de Galicia (fase I), proxecto que mobi-
lizou un total de 12 equipos de dixitalización e impresión 
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departamentais novos, o que permitiu completar o parque 
de 350 equipos dos postos de atención ao público que xa 
mobilizara a Amtega no ano 2016 nas seguintes oficinas de 
emprego:

• Oficina de emprego Coruña-Monelos
• Oficina de emprego Coruña-Centro
• Oficina de emprego Coruña-Tornos
• Oficina de emprego Ferrol-Esteiro
• Oficina de emprego O.E. Lugo Norte
• Oficina de emprego O.E. Lugo Sur
• Oficina de emprego O.E. Ourense/Centro
• Oficina de emprego O.E. Ourense/A Ponte
• Oficina de emprego O.E. Pontevedra Concello
• Oficina de emprego O. E.Vigo-S. Badía
• Oficina de emprego O.E. Vigo-Calvario
• Oficina de emprego O.E. Vigo-López Mora

Grazas ás actuacións desenvoltas durante este 2019, e tendo 
en conta as xa abordadas en 2017 e 2018, o modelo de 
impresión corporativa supón na actualidade a xestión 
centralizada de 1.222 equipos (991 deles novos e 231 
reutilizados), cun investimento, só en equipamento novo, de 
1.663.075,36 €, o que supón un 53% do orzamento máximo 
estimado polo acordo marco neste concepto para toda a vida 
do acordo.

A mobilización de equipos novos permitiu acadar una impor-
tante mellora dos niveis e da calidade do servizo de dixi-
talización e impresión nestas zonas, pero ademais acompa-
ñada dunha importante simplificación e racionalización 
deste servizos. Tendo en conta que, de partida, nas zonas 
onde se implantaron os 10 contratos derivados, constaban 
2.022 equipos mobilizados, e que finalmente o servizo pasou 
a ser ofrecido por 1.222 equipos, cabe resaltar o feito de que 
se teña mellorado nestas zonas a calidade do servizo ao 
mesmo tempo que se retiraron máis de 800 equipos, cifra 
próxima ao 40% do parque total de equipos xestionados

Finalmente, e dado que a vixencia do acordo marco finali-
zaba no mes de xullo de 2019, a Amtega procedeu á licitación 
dun novo expediente de contratación que lle permita seguir 
avanzando na extensión deste modelo nos próximos anos e 
acadar o obxectivo de xestionar a totalidade do parque de 

dixitalización e impresión de acordo a este modelo, estando 
prevista a adxudicación definitiva do novo acordo marco no 
primeiro trimestre de 2020, o que permitirá seguir estendendo 
o modelo corporativo de dixitalización e impresión en novos 
ámbitos baixo a responsabilidade de xestión da Amtega.

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

No 2019 púxose a disposición de todas as persoas usuarias 
dous servizos que xa se analizaran en 2018 a través de sendas 
experiencias piloto. Ambos proxectos dan resposta a novas 
formas de colaboración corporativas enriquecendo as capa-
cidades dispoñibles nese sentido no posto de traballo dixital 
corporativo:

� Estendeuse o uso do sistema de mensaxería unificada e 
videoconferencia persoal no posto de traballo baseado no 
produto MiCollab. A finais de 2019 a solución consta des-
pregada en 606 postos de traballo, e está xa incorporada 
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.

� Implantouse a solución corporativa de recursos na nube 
AmtegaBox, baseada na solución de software libre Next-
Cloud. A finais de 2019 esta plataforma dá servizo a 367 
persoas, e está xa incorporada na lista de servizos dispoñi-
bles no posto de traballo dixital corporativo, de forma que 
calquera persoa que o precisa pode xa solicitalo a través 
do CAU.
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6.6. Medidas para garantir a atención ás 
persoas usuarias

Este programa ten por obxecto atender as necesidades bási-
cas nunha organización que funciona nun contexto dixital:

� Establecer os servizos de atención e acompañamento as 
persoas usuarias no uso dos sistemas e medios tecno-
lóxicos. 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.

� Acompañar aos procesos de implantación de servizos dixi-
tais. A finalidade e garantir o uso e aproveitamento ade-
cuado 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 des-
empeño da actividade, resulta cada vez máis relevante a exis-
tencia dun servizo de atención ás persoas usuarias suficiente-
mente dotado, así como de garantir a presenza física para a 
resolución daquelas incidencias que non poden ser atendidas 
de xeito remoto, así como para garantir a adecuada instala-
ción, configuración e mantemento dos medios tecnolóxicos 
ubicados nos centros de traballo. 

6.6.1.a. Centro de atención as persoas usuarias

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 ás persoas usuarias dos 
grandes centros administrativos da Xunta de Galicia 
(SSCC e Delegacións provinciais).

• CAU periférico, para a atención a centros de presta-
ción de servizos especializados, atención de segundo 
nivel á cidadanía a través do 012 ou do espazo de 

soporte técnico especializado de servizos dixitais da 
Xunta de Galicia, outras administracións e outros ámbi-
tos nos que a Amtega presta servizos TIC. 

• CSU de Xustiza, para a prestación de servizos ás per-
soas usuarias da Administración de Xustiza en Galicia. 

• UAC de Educación, para a atención aos centros edu-
cativos. 

Centrando a análise, neste apartado, na actividade dos 
CAU central e periférico, ambos ámbitos acumularon glo-
balmente no 2019 un total de 176.217 contactos de persoas 
usuarias que solicitaron servizos á Amtega, ben a través do 
teléfono, ben mediante correo electrónico ou ben a través 
do portal de autoservizo da intranet. O gráfico que se achega 
recolle a evolución dos contactos cos CAU central e periférico 
durante os últimos 7 anos:

Este forte crecemento ven acompañado dun esforzo continuo 
por manter e mellorar os niveis da calidade no servizo pres-
tado. Neste sentido, e no conxunto destes dous grupos de 
servizo (CAU central e periférico), acadouse no 2019 un valor 
anual de porcentaxe de chamadas atendidas do 93,86%, 
cunha porcentaxe de tickets resoltos satisfactoriamente 
en menos de 1 hora do 36,94%, aumentando esta por-
centaxe ata o 64,89% se nos referimos a unha resolución 
en menos de 24 horas. 

Estes servizos de atención ofrecen uns horarios de atención 
directa e ininterrompida dende as 7:00 ás 21:00 horas de luns 
a venres laborables, máis os sábados de 8:00 a 15:00 horas, 
completándose na resto da xornada con servizo de garda. 
Esta dispoñibilidade horaria, unida as coma o portal de auto-
servizo, o correo electrónico ou os teléfonos de de garda, fan 
que na práctica a Amtega asegure un escenario de atención 
ininterrompida as 24 horas do día os 365 días do ano. Nese 
escenario, cabe destacar que o volume do servizo ofrecido 
ven supoñendo que a Amtega atende, de media, un novo 
contacto cada 3 minutos. 

Centrando xa a análise en cada un dos diferentes CAUs:

� O CAU central ten coma ámbito de actuación básico os 
edificios administrativos (principalmente SSCC e Delega-
cións provinciais). Durante o 2019 rexistráronse un total de 
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115.716 contactos, cun crecemento de máis 5% respecto 
á actividade no 2018. Atendendo á orixe das peticións, a 
actividade do CAU central repartiuse do seguinte xeito:

� O CAU periférico, actúa dende 2014 coma punto de con-
tacto 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 caracte-
rísticas da prestación. Así entre os ámbitos usuarios deste 
servizo destacan os seguintes:

• Soporte técnico especializado a diversos servizos 
dixitais ofrecidos á cidadanía: Sede Electrónica da 
Xunta de Galicia, sistema de notificación electrónica – 
Notifica.gal, Chave365, Sala de Sinaturas, licitación elec-
trónica SILEX. 

• Rede galega de centros de iniciativa pública do 
ámbito de Benestar, máis de 130 centros distribuídos 
en todo o territorio de Galicia, incluíndo: Residencias 
de Maiores (19), Centros de discapacitados (4), Centros 
de Menores (5), Centros Sociocomunitarios (44), Esco-
las infantís (25), Centros de Xuventude (casas de xuven-
tude (13), residencias xuvenís (3), albergues xuvenís (5)), 
Residencias de tempo libre (2), Puntos de Encontro 
Familiar (PEF) (7), Casas do Mar (4)

• Ámbito de arquivos, bibliotecas e museos, que 
inclúe: 

 –  Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, integrada 
fundamentalmente polas 6 bibiotecas nodais 
dependentes da Xunta de Galicia e 335 bibliotecas 
de titularidad pública local dependientes de ayunta-
mientos o entidades públicas locales

 –  Rede de bibliotecas escolares, 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.
• Entidades locais, soporte e atención aos concellos de 

Galicia no uso das ferramentas e sistemas que a Xunta 
de Galicia pon á súa disposición.

• Outras entidades, tales coma: 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; entidades 
usuarias do sistema de comunicacións coa Administra-
ción de Xustiza, fundamentalmente no uso de Lexnet; 
rede de albergues públicos do Camiño de Santiago, 
fundamentalmente no uso da rede wifi; asociacións 
de profesionais (asociacións de sectores industriais, 
colexios profesionais de avogados e procuradores) no 
uso dos sistemas da administración electrónica...

Entidades Locais
0,24 %

Consellería de  
Sanidade

1,53 %

Consellería de  
Facenda

1,93 %

Consellería de  
Educación, Universidade  
e Formación Profesional

3,38 %

Consellería de  
Infraestruturas e Mobilidade
4,74 %

Consellería do Mar
4,97 %

Consellería de  
Cultura e Turismo
6,47 %

Consellería de  
Medio Ambiente,   

Territorio e Vivenda
8,29 %

Presidencia da  
Xunta de Galicia

10,72 %

Consellería de  
Política Social

12,13 %

Vicepresidencia e  
Consellería de Presidencia,  
Administracións Públicas  

e Xustiza
12,22 %

Consellería  
do Medio Rural

14,98 %

Consellería  
de Economía,  

Emprego e  
Industria
18,39 %

Endendo ao ámbito das peticións, 
a actividade do CAU periférico 
repatiuse do seguinte xeito
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� Durante o 2019 recolléronse neste CAU periférico 
un total de 60.240 contactos, o que supuxo un novo 
aumento de máis do 11% respecto dos contactos xestiona-
dos respecto do 2018. Este incremento veu determinado 
en boa medida polo crecemento da actividade de soporte 
á cidadanía, coincidindo coa posta en marcha de novos 
servizos públicos en liña coma o sistema de licitación elec-
trónica SILEX. 

6.6.1.b. Servizo de atención in-situ

Partindo deste modelo de atención, baseado nun primeiro 
punto de acceso a través dos Centros de Atención ás Persoas 
Usuarias, durante o ano 2019 fíxose un especial esforzo en con-
solidar os servizos de segundo nivel de atención aos que os 
CAU’s derivan aquelas peticións e incidencias que non poden 
resolver de xeito remoto e deben ser atendidas por servizos 
de asistencia in situ. 

Nesa liña consolidáronse os servizos de apoio presencial ás 
persoas usuarias no ámbito dos centros periféricos xestiona-
dos pola Amtega, mediante unha distribución territorial e 
nalgúns casos por especificidade funcional, o que permite 

chegar a calquera centro de traballo dependente da Xunta de 
Galicia , de xeito similar ao xa acadado nos edificios adminis-
trativos en SSCC e nas Xefaturas territoriais, asegurouse unha 
calidade asistencial similar nestes ámbitos periféricos a través 
dos seguintes servizos de atención:

� Servizos PeriféricoNorte e PeriféricoSur: que da cober-
tura as provincias de A Coruña e de Lugo (Norte), e de 
Ourense e Pontevedra (Sur) excluíndo os centros de ámbi-
tos especializados cubertos especificamente por outros 
servizos.

� Servizos Santiago Comarca: un servizo TIC remoto e in 
situ en calquera centro público administrativo, social ou 
doutra índole, dependente da Xunta de Galicia, na con-
torna xeográfica de Santiago de Compostela, incluíndo o 
seu ámbito urbano e a súa área de influencia.

� Servizo de soporte in-situ á Rede de Centros de Benes-
tar, asegurando un servizo TIC especializado ao persoal 
que desenvolve as súas funcións nos centros incluídos na 
rede galega de centros de iniciativa pública do ámbito de 
benestar da Xunta de Galicia.

Outros
0,70 %

Cidadanía
6,34 %

Entidades Locais
20,39 %

Arquivos,  
Bibliotecas  
e Museos
26,56 %

Rede galega de  
centros de iniciativa pública  

do ámbito de Benestar
46,01 %

Endendo ao ámbito das peticións, a actividade do CAU periférico repatiuse do seguinte xeito
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� Servizo de soporte in-situ á Rede de Arquivos, Biblio-
tecas e Museos, asegurando un servizo TIC escpecia-
lizado ao persoal que desenvolve as súas funcións nos 
centros que conforman a rede de bibliotecas públicas de 
Galicia, a rede de arquivos e a rede de museos dependen-
tes da Xunta de Galicia.

� Servizo de soporte in-situ á Rede CEMIT, asegurando o 
mantemento dos equipos de posto de traballo e sistemas 
audiovisuais e multimedia das aulas da Rede CeMIT.

Dende estes ámbitos, que actualmente dan servizo a máis 
de 700 centros de servizo dispersos por toda a xeogra-
fía galega, impulsáronse varias accións de mellora continua, 
entre as que destaca un plan integral de xestión preventiva 
do equipamento. No contexto deste plan, a Amtega realizou 
no 2019 un total de 853 visitas técnicas preventivas nestes 
centros, visitas que non se fixeron para resolver incidencias, 
senón para atender proactivamente ás persoas usuarias e apli-
car sistemáticamente unha serie de medidas técnicas proacti-
vas enfocadas a previr problemas nos postos de traballo antes 
de que estes se produzan, reducindo así o número de inciden-
cias futuras nos centros e aumentando o grao de satisfacción 
das persoas usuarias.

6.6.2. Promover a atención aos usuarios en modalidade 
de autoservizo

No ano 2019 púxose en marcha o novo portal de autoser-
vizo AxudoT, ampliando o seu alcance e mellorando a súa 
usabilidade, co obxecto de potenciar a atención das persoas 
usuarias na modalidade de autoservizo. Ademais de incor-
porar una nova interface que oculta a complexidade interna 
de tramitación dos servizos, cun enfoque visual que facilita a 
localización dos servizos ofrecidos sen necesidade de coñe-
celos previamente, este portal inclúe mecanismos de auto-
matización e intelixencia artificial que orientan a navegación 
na busca de servizos e automatizan fluxos de xestión relevan-
tes, optimizando a orientación e resultados do buscador de 
servizos. 

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

No ano 2019 consolidouse o alcance do uso da ferramenta 
ITSM - OTRS para a xestión dos servizos TI en toda a organiza-
ción, destacando:

� A incorporación da prestación dos servizos do CSU de Xus-
tiza 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 e implantación efectiva dos procesos corpo-
rativos ITIL de publicación de proxectos TI (ordinaria e 
excepcional), incorporando en ambos procesos o uso da 
ferramenta OTRS en todas as fases do mesmo. Desta forma 
facilítase a coordinación entre os distintos grupos implica-
dos na publicación de novas versións de aplicacións cor-
porativas, o que redunda nunha maior axilidade e trazabi-
lidade do proceso. 

� A integración de XESTRE, ferramenta na provisión dos ser-
vizos xestionados dende o Centro de Xestión de Rede, coa 
ferramenta OTRS, de forma que se axiliza a resposta dos 
diferentes grupos implicados ante unha incidecia ou peti-
ción relativa aos servizos de voz e datos.

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

Durante o ano 2019 ampliouse e mellorouse o modelo con-
ceptual da área analítica de atención as persoas usuarias den-
tro do sistema de indicadores corporativo, para acadar un 
mellor seguimento dos fluxos de atención as persoas usua-
rias, concretamente no que se refire aos acordos de nivel de 
servizo, os tempos de resposta, os niveis de escalado. Deste 
xeito, a finais de 2019, é posible obter xa dun xeito sistemá-
tico e automatizado os principais indicadores de seguimento 
da actividade e acordos de nivel de servizo asociados ao CAU 
Central, ao CAU periférico e ao CSU de Xustiza, que permiten 
avaliar a evolución dos tempos de resposta, a evolución de 
situacións ou sistemas críticos, etc



Instrumentos de colaboración e 
desenvolvemento normativo

Durante o exercicio de 2019 a Amtega formalizou 
39 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 2019.
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Convenios e acordos con departamentos da Administración pública galega

u ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA E A AXENCIA PARA A 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA (AMTEGA) PARA O FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE DO 
PROXECTO DE DOTACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMENTO DE PUNTOS DE AUTOSERVIZO (TICPESC) E 
TRAZABILIDADE DE DOCUMENTOS PESQUEIROS NOS PORTOS DE GALICIA (PROXECTO TICPESC 4ª FASE)

22/01/2019

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINIS-
TRACIÓNS 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 ACTIVI-
DADES DE FORMACIÓN E DIVULGACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE 
DATOS NO ANO 2019

13/02/2019

u VII ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDE-
NACIÓN UNIVERSITARIA E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

26/02/2019

u ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MAR  E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TEC-
NOLÓXICA DE GALICIA PARA O FINANCIAMENTO DE SISTEMAS D EINFORMACIÓN VINCULADOS Á XESTIÓN 
PESQUEIRA PARA A PROMOCIÓN, MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN E DA TRAZABILIDADE DOS PRODUTOS 
PESQUEIROS

22/05/2019

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A AXENCIA PARA A MODERNI-
ZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES PARA A PROMOCIÓN DO 
TALENTO DIXITAL NA MOCIDADE

29/05/2019

u ADDENDA POLA QUE SE MODIFICA O ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA 
XUNTA DE GALICIA E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA (AMTEGA) PARA O 
FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE DO PROXECTO DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DAS LONXAS

19/11/2019

u I ADDENDA POLA QUE SE MODIFICA O ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA 
XUNTA DE GALICIA E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA (AMTEGA) PARA O 
FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE DO PROXECTO DE  DE DOTACIÓN E MODERNIZACIÓN DE EQUIPA-
MENTO DE PUNTOS DE AUTOSERVIZO (TICPESC) E TRAZABILIDADE DE DOCUMENTOS PESQUEIROS NOS 
PORTOS DE GALICIA (PROXECTO TICPESC 4ª FASE)

20/12/2019

u III ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL (ANTERIORMENTE 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

26/12/2019
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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 FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS COMO ENTIDADE COLABORADORA NA XESTIÓN DE 
SUBVENCIÓN E PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE INCLUSIÓN DIXITAL NO EIDO DA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL

05/02/2019

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E A 
FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA PARA LEVAR A CABO OBRAS DE ACONDICIONAMENTO NO 
ESPAZO ANEXO Á SALA PRINCIPAL DE EQUIPOS (FASE II) DO CENTRO DE PROCESOS DE DATOS INTEGRAL 
DA XUNTA DE GALICIA

07/02/2019

u ADDENDA AO 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 COOPERA-
CIÓN 5G DE GALICIA E A REALIZACIÓN DE DIVERSAS PROBAS DE CONCEPTO NO EIDO DO 5G NA COMUNI-
DADE AUTÓNOMA DE GALICIA

27/02/2019

u CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE  LA  AGENCIA PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE GALI-
CIA Y LA ASOCIACIÓN CONSORCIO RED ALASTRIA PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGA-
CIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BLOCKCHAIN/TRD

01/03/2019

u 6ª 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 GALI-
CIA (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

01/04/2019

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

09/04/2019

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E 
A FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA PARA LEVAR A CABO O ACONDICIONAMENTO DO ESPAZO 
GAIÁS-TECH NO EDIFICIO DO CENTRO DE EMPRENDEMENTO DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

03/06/2019

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MICROSOFT IBÉRICA, LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSI-
DADE E FORMACIÓN PROFESIONAL Y AMTEGA  PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA OFFICE 365 POR LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA

10/06/2019

u CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 
GALICIA, LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA FUNDACIÓN 
VODAFONE ESPAÑA

17/06/2019
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Convenios con outras Administracións e entidades públicas ou público-privadas

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, AMTEGA e RETEGAL PARA A REALIZA-
CIÓN DO CURSO DE ESPECIALISTA EN TECNOLOXÍAS DE QUINTA XERACIÓN (5G)

13/09/2019

u ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (ACTUALMENTE MINIS-
TERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES), LA AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN Y LA AGENCIA 
PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE GALICIA, PARA EL PROYECTO “CIVIL UAV’s INITIATIVE”

27/09/2019

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN 
PROFESIONAL, A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA, A UNIVERSIDADE DE SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN EMPRE-
SA-UNIVERSIDAD GALLEGA (FEUGA) PARA A POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA DE BOLSAS DIGITALENT

02/10/2019

u CONVENIO ENTRE LA XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DE LA AGENCIA PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓ-
GICA DE GALICIA (AMTEGA), Y EL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE) PARA 
LA REALIZACION DE ACTUACIONES RELATIVAS AL FOMENTO DE LA CIBERSEGURIDAD

30/10/2019

u ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA XUNTA DE GALICIA Y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA “GALICIA OPEN FUTURE: RETOS INDUSTRIA 4.0”

28/11/2019

u CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE 
GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS PARA A POSTA EN MARCHA DE ACTUA-
CIÓNS ENCAMIÑADAS A MELLORAR A COBERTURA DE COMUNICACIÓNS MÓBILES NO RURAL DE GALICIA, 
COFINANCIADAS PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL(FEA-
DER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.

20/12/2019

u I ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA 
DE GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS COMO ENTIDADE COLABORADORA 
NA XESTION DA SUBVENCIÓN E PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE INCLUSIÓN DIXITAL NO EIDO DA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

20/12/2019

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 INFOR-
MATIVAS RELACIONADAS CON INICIATIVAS DA AXENDA DIXITAL DE GALICIA 2020 E PROXECTOS DE TRANS-
FORMACIÓN DIXITAL EN GALICIA

10/01/2019

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

11/01/2019
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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 FARO DE VIGO, S.A.U. PARA A REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIÓNS DIVULGATIVAS E INFORMA-
TIVAS RELACIONADAS COA AXENDA DIXITAL DE GALICIA 2020 E INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIXITAL 
NA COMUNIDADE.

11/01/2019

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 DIVULGATI-
VAS E INFORMATIVAS RELACIONADAS INICIATIVAS DA AXENDA DIXITAL DE GALICIA 2020 E PROXECTOS DE 
TRANSFORMACIÓN DIXITAL EN GALICIA

11/01/2019

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA 
E A ENTIDADE LA VOZ DE GALICIA S.A. PARA A ELABORACIÓN, MAQUETACIÓN, PUBLICACIÓN E DIVULGA-
CIÓN DUN  SUPLEMENTO TRIMESTRAL DE ACCIÓNS DIVULGATIVAS E INFORMATIVAS RELACIONADAS COA 
AXENDA DIXITAL DE GALICIA 2020 E COA TRANSFORMACIÓN DIXITAL NA COMUNIDADE

 14/01/2019

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E A 
ENTIDADE RIAS BAIXAS DE COMUNICACIÓN, S.A. PARA A REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIÓNS DIVULGATI-
VAS E INFORMATIVAS RELACIONADAS CON INICIATIVAS DA AXENDA DIXITAL DE GALICIA 2020 E PROXECTOS 
DE TRANSFORMACIÓN DIXITAL EN GALICIA

17/01/2019

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

24/01/2019

u CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E 
A ENTIDADE LEREZ EDICIONES, S.L. UNIPERSONAL PARA A REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIÓNS DIVULGATI-
VAS E INFORMATIVAS RELACIONADAS CON INICIATIVAS DA AXENDA DIXITAL DE GALICIA 2020 E PROXECTOS 
DE TRANSFORMACIÓN DIXITAL EN GALICIA

24/01/2019

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 TRANSFORMA-
CIÓN DIXITAL EN GALICIA

22/04/2019
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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 
A ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA PARA A POSTA EN MARCHA DE ACTI-
VIDADES PARA O FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

09/04/2019

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

10/04/2019

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

24/04/2019

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

25/04/2019

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 SOF-
TWARE LIBRE EN GALICIA

05/07/2019

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 DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E PROMOCIÓN NO ÁMBITO DAS TECNOLOXÍAS DA INFOR-
MACIÓN EN GALICIA

02/09/2019

Encomendas

u Resolución do 2 de xaneiro de 2019, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se 
encargan 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

02/01/2019

Desenvolvemento normativo

u LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia
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