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A quen vai dirixido o Plan Senda 2020? 

A organización da Administración de Xustiza en Galicia 

Na Administración de Xustiza de Galicia traballan un 

conxunto de máis de 3.300 persoas de distintos perfís... 

... aínda que tamén se deben incluír, como 

destinatarios de moitas das actuacións deste Plan, os 

case de 10.000 profesionais externos representando 

á cidadanía nos procedementos nos que son parte. 

Xuíces e maxistrados 

Letrados da 

Administración de 

Xustiza 

Fiscais 

Persoal do IMELGA 

Xestores procesuais 

Tramitadores 

procesuais 

Auxilios xudiciais 

Avogados 

Procuradores 

Graduados sociais  

A planta xudicial galega organízase en... 

171 salas de vistas 

+3.500 equipos de posto de traballo 

+900 equipos de impresión 

255 órganos xudiciais 

45 partidos xudiciais 

 

45 rexistros civís 

55 edificios 

xudiciais 

269 Xulgados 

de paz 
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Que conseguimos ata agora? 

O proceso de modernización da Administración de Xustiza en Galicia 

Contar coa involucración de 

todos os colectivos de xustiza nas 

novas iniciativas e coas actuacións de 

xestión do cambio adecuadas. 

A implantación do EXE require a definición 

previa dun novo modelo de traballo 
que debe ser soportado transversalmente por 

toda a Administración de Xustiza e o persoal 

ao seu servizo. 

A necesidade de potenciar o modelo 

tecnolóxico centralizado iniciado  e 

definindo procedementos estándares para a 

xestión corporativa de todas as infraestruturas 

e sistemas. 

CENTRALIZACIÓN NO CPDI 

+3.000 VIDEOCONFERENCIAS AO ANO (60 SOLUCIÓNS DE SALA E 378 SOLUCIÓNS DE VIDEOCONFERENCIA PERSOAL) 

+11 MILLÓNS DE COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS SECURIZADAS NOS ÓRGANOS XUDICIAIS (LEXNET) 

100% DAS SEDES XUDICIAIS CON MINERVA NOX 

68% DE ASUNTOS ITINERADOS ENTRE MINERVA NOX E FORTUNY 

100% DOS REXISTROS CIVÍS E XULGADOS DE PAZ INFORMATIZADOS CON ACCESO AO REXISTRO CIVIL EN LIÑA. 

+77.000 EXPEDIENTES REXISTRADOS CON SIMELGA 

99,56% DOS TRÁMITES DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA INICIADOS DE FORMA TELEMÁTICA 

CENTRO DE SOPORTE A USUARIOS (CSU) COMO CANLE ÚNICA DOS USUARIOS DE XUSTIZA 24X7 

+1.300 CURSOS IMPARTIDOS AOS USUARIOS 

SERVIZO DE FORMACIÓN REMOTA E TITORIZACIÓN APOIADO NA CVA DE XUSTIZA.  

Aínda que falta camiño por percorrer, o Plan Senda 2014 supuxo un cambio substancial no tocante á 

modernización da administración de xustiza e no achegamento á cidadanía. Durante estes catro anos, 

lográronse avances que fan posible a definición e execución de moitas das iniciativas deste novo Plan 

Senda 2020 desde o punto de vista organizativo, funcional e tecnolóxico. 

LECCIÓNS APRENDIDAS AVANCES ACADADOS 
Avances na 

dispoñibilidade da 

información xerada 
electronicamente 

Avances na 

automatización 
de procesos 

Mellora da 

interoperabilidade 
entre intervenientes 
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Que debemos ter en conta? 

O contexto actual da Administración de Xustiza no eido dixital 
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Para o deseño apropiado das 

actuacións debe asegurarse o 

aliñamento e coordinación 

con iniciativas e experiencias 

en outras administracións así 

como a capacidade de 

adaptación ao marco 

normativo, contribuíndo  

así á súa sostibilidade. 



Para que o novo Plan? 

Senda 2020: A tecnoloxía como impulsor da transformación da Xustiza 

VISIÓN 

Posta en marcha da Administración Xudicial Electrónica de Galicia, nun modelo de 

mellora continua, resolvendo as necesidades da propia comunidade mediante 

solucións innovadoras e eficientes, dispoñibles as 24 horas do día os 365 días do año, 

con plena integración entre os órganos xudiciais e os diferentes axentes implicados 

nun procedemento xudicial. 

Dotar á Administración de Xustiza dos medios tecnolóxicos, materiais e humanos 

necesarios para conseguir a transformación da xustiza cara a un novo modelo de 

xestión eficiente, próxima, transparente e coordinada, que ofreza á sociedade uns 

servizos xudiciais seguros, áxiles e eficaces. 

MISIÓN 

A misión e visión estratéxica do Plan defínense sobre a premisa de que o futuro da transformación da 

Xustiza virá marcado polo avance na posta en marcha da Administración Xudicial Electrónica. 
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Para que o novo Plan? 

Senda 2020: A tecnoloxía como impulsor da transformación da Xustiza 

OS VALORES DO PLAN 

Posicionarán ao cidadán como o centro dos servizos da 
Administración de Xustiza 

Contribuirán ao cumprimento do marco normativo, 
respondendo a modificacións ou novidades introducidas. 

Contribuirán á interoperabilidade da Administración de 
Xustiza co resto de Administracións e coa sociedade. 

Aproveitarán as sinerxías coa modernización da 
Administración Electrónica en Galicia e as leccións 
aprendidas. 

Aliñarán os proxectos acometidos en Galicia coas 
iniciativas do resto de Administracións con 
competencias en Xustiza, co fin de lograr maximizar os 
resultados minimizando os custes que supoñen, a través 
da colexiación de esforzos de todos os implicados. 

INSPIRÁNDOSE NESTES VALORES, AS MEDIDAS DO PLAN… 

Acadarán a normalización lingüística na práctica da 
Administración de Xustiza de Galicia a través de sistemas 
multiidioma e da xeración da documentación base 
para a tramitación xudicial nas dúas linguas oficiais. 
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Como o imos facer? 

O alcance e estrutura do Plan  

A transformación efectiva da Administración de Xustiza só é 
posible se se apoia nos instrumentos para o cambio adecuados. 

O proceso de transformación da Xustiza no horizonte 2020 apóiase en tres eixos estratéxicos: 
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Como o imos facer? 

O alcance e estrutura do Plan - Eixo 1  

XUSTIZA CENTRADA NAS PERSOAS: Orientar as actuacións ás necesidades e intereses da cidadanía, 

como receptor dos servizos da Administración de Xustiza, pero tamén ao empregado público, 

facilitándolle os medios para optimizar o seu desempeño. 

OE1. Xustiza transparente e próxima aos cidadáns que 
garante os seus dereitos dun xeito eficiente 

Un novo modelo de atención e relación cos cidadáns e as 

vítimas 

Comunicación dixital entre a Administración de Xustiza e os 

distintos colectivos 

Unha Administración de Xustiza accesible e transparente 

→Sistemas de información ao público 
→Cita previa 

→Sede Electrónica de Xustiza 
→Sistemas para a comunicación telemática 

→Portal eXustiza 
→Xustiza dixital (redes sociais, espazos virtuais, aulas CeMIT, …) 
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Como o imos facer? 

O alcance e estrutura do Plan - Eixo 1  

XUSTIZA CENTRADA NAS PERSOAS: Orientar as actuacións ás necesidades e intereses da cidadanía, 

como receptor dos servizos da Administración de Xustiza, pero tamén ao empregado público, 

facilitándolle os medios para optimizar o seu desempeño. 

Personalización das solucións dispoñibles no posto de traballo 

OE2. Servizos dixitais para os empregados públicos, 
destinatarios das iniciativas deste Plan e artífices da 
transformación que conleva. 

Relación plenamente dixital da Administración cos 

empregados públicos 

Contornas colaborativas impulsando o coñecemento en rede 

Plan de formación integral para a mellora do desempeño 

→Expediente dixital do empregado público  

→Aplicacións adaptadas ao perfil do usuario 
→Axenda global para os empregados 

→Espazo Virtual de Aprendizaxe 
→ Intranet de xustiza  

→Plan de formación de Xustiza 2020  
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Como o imos facer? 

O alcance e estrutura do Plan - Eixo 2  

A EFICIENCIA DUNHA ADMINISTRACIÓN DIXITAL: Potenciar as vantaxes que ofrecen as ferramentas 

dixitais para xerar eficiencia e proximidade na Administración de Xustiza. 

Acompañamento tecnolóxico da transformación organizativa 

da Administración de Xustiza 

OE3. Solucións para a xestión eficiente na Administración 
de Xustiza  

Evolución e integración dos Sistemas de Xestión no contexto 

dixital 

Medios técnicos e solucións tecnolóxicas de apoio ás 

alternativas extraxudiciais de resolución de conflitos 

Solucións para o uso intelixente dos recursos dispoñibles 

Ferramentas de apoio á toma de decisións 

→Adaptación tecnolóxica dos sistemas para a NOX e NOF 

→ Interoperabilidade entre os sistemas de xestión dos colectivos 
→Asistencia Xurídica Gratuíta telemática  

→Medios técnicos para a resolución extraxudicial de conflitos  

→Business Intellingence 
→Big Data 
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Como o imos facer? 

O alcance e estrutura do Plan - Eixo 2  

A EFICIENCIA DUNHA ADMINISTRACIÓN DIXITAL: Potenciar as vantaxes que ofrecen as ferramentas 

dixitais para xerar eficiencia e proximidade na Administración de Xustiza. 

OE4. Expediente Xudicial Electrónico, piar fundamental no 
proceso de modernización da Administración de Xustiza 

Sistemas para a conformación do Expediente Xudicial 

Electrónico válidos e accesibles 

→Arquivo xudicial electrónico 
→Compoñentes de Administración Electrónica 

Un expediente 100% dixital permitindo incorporar ao 

expediente dixital documentos orixinalmente en papel 

O modelo de interoperabilidade xudicial completo de Galicia 

→Unidade de dixitalización e catalogación da Administración de 
Xustiza de Galicia  
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Como o imos facer? 

O alcance e estrutura do Plan - Eixo 3  

UNHA ADMINISTRACIÓN CONFIABLE E SUSTENTABLE: Abordar a necesidade de medios e infraestruturas, 

así como garantir a seguridade de acceso e uso de todos os servizos. 

OE5. A seguridade como alicerce 

A xestión da seguridade no contexto dixital acorde ás 

directrices corporativas 

Implantación de solucións que contribúan á trazabilidade 

documental e dos obxectos xudiciais 

Control de acceso físico, referido aos equipos informáticos ou 

redes de comunicación e ás dependencias xudiciais 

A identificación única dixital para xustiza 

→Capacitación en seguridade e LOPD 

→Sistema de etiquetado  dos obxectos xudiciais (RFID) 
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Como o imos facer? 

O alcance e estrutura do Plan - Eixo 3  

UNHA ADMINISTRACIÓN CONFIABLE E SUSTENTABLE: Abordar a necesidade de medios e infraestruturas, 

así como garantir a seguridade de acceso e uso de todos os servizos. 

OE6. Infraestrutura tecnolóxica e medios TIC adecuados e 

sustentables que permitan avanzar cara unha “Administración 

sempre aberta” 

A mellora continua do equipamento e os medios técnicos 

Unha plataforma tecnolóxica sustentable 

→Videoconferencia como un servizo básico 
→Sala de vistas dixital  

→Definición da arquitectura para as solucións da Administración 
→Mellora continua das liñas de comunicación e infraestrutura 



Os instrumentos para o cambio 

Como o acompañamos? 
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O proceso global de xestión do cambio defínese en liña co plan estratéxico para impulsar a 

transformación da Administración de Xustiza asegurando o cumprimento dos obxectivos, a implicación 

e capacitación dos usuarios, e a prestación de servizos de soporte técnico e funcional de calidade. 

O desenvolvemento do plan apoiase nunha serie de 

instrumentos para o cambio que acompañan de inicio 

a fin cada iniciativa que se poña en marcha. 

Será preciso intervir en tres ámbitos: 

• Coordinación e aliñamento que garanta a 

aplicación homoxénea do modelo e o servizo 

prestado á cidadanía. 

• Atención ás persoas usuarias mediante un servizo 

integral de soporte. 

• Implantación e xestión do cambio establecendo 

mecanismos de difusión e medindo os resultados 

acadados. 


