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0.- Contexto : Evolución normativa
Lei 30/1992.

1. As Administracións Públicas impulsarán o emprego e aplicación das

Artigo 45.

técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos, para o

Incorporación de

desenvolvemento da súa actividade e o exercicio das súas competencias, coas

medios técnicos.

limitacións que a utilización destes medios establecen a Constitución e as Leis.

Lei 11/2007.

A Lei consagra a relación coas Administracións Públicas por medios

Exposición de

electrónicos como un dereito dos cidadáns e como unha obrigación

motivos.

correlativa para tales Administracións.

Lei 39/2015.

“No entanto, no contorno actual, a tramitación electrónica non pode ser

Exposición de

aínda unha forma especial de xestión dos procedementos senón que debe

motivos.

constituír a actuación habitual das administracións. Porque unha

Sistema de Xestión de
Procedementos
Administrativos

Plan de Modernización
da Administración Pública
2010-2014

Plan de Administración e
Goberno Dixitais.
Horizonte 2020
electrónico non soamente serve mellor os principios de eficacia e eficiencia, ao
Administración sen papel baseada nun funcionamento integramente

aforrar custos a cidadáns e empresas, senón que tamén reforza as garantías
dos interesados. En efecto, a constancia de documentos e actuacións nun
arquivo electrónico facilita o cumprimento das obrigas de transparencia, pois
permite ofrecer información puntual, áxil e actualizada aos interesados.”

0.- Contexto : Plan de Modernización 2010 - 2014
Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el
desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de
Galicia y en las entidades de ella dependientes.
DOG electrónico, rexistrados máis de 15 millóns de visitas e máis de

45.000 anuncios
Creación da sede electrónica - 57% dos procedementos xa se poden
presentar de xeito electrónico. Máis de 82.000 presentacións en sede
electrónica
Acreditación dixital do empregado público.
Máis de 455.000 documentos asinados electronicamente
Sistema único de rexistro implantado en 516 oficinas de rexistro propias
da Xunta ou concertadas coas EELL, e integrado co Rexistro electrónico
Máis de 808.000 consultas a través dos servizos de interoperabilidade
Catálogo con 465 portais e canles en redes sociais rexistrados/as.
Más de 300 conxuntos de datos en Abert@s

17 servizos de mobilidade publicados nas diferentes plataformas de
mobilidade

0.- Contexto : Plan de Administración e Goberno Dixitais.
Horizonte 2020 (2015-2020)

 Recoller os principios e estratexias dos contextos europeos e
estatais.
 Desenvolver as actuacións derivadas de:
 “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.”.
 “Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público”
 “Lei 1/2015, do 1 de Abril, de garantía da calidade dos servizos
públicos e da boa Administración”.
 “Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.”.
 Novos retos neste eido:
 Do modelo de oferta ao modelo baseado na demanda
 Interoperabilidade e colaboración interadministrativa
 O goberno aberto e a mobilidade.
 O dato, a información como activo relevante, tanto para a
administración pública como para a cidadanía en xeral.

Sistemas para a tramitación
electrónica no procedemento
administrativo

1.- Sede Electrónica
En setembro de 2011 púxose en marcha a sede electrónica da Xunta de Galicia
https://sede.xunta.es
ORDE do 15 de setembro de 2011 pola que se aproba a posta en funcionamento da
sede electrónica da Xunta de Galicia.
Artigo 1. Ámbito de aplicación da sede electrónica da Xunta de Galicia.
1. O ámbito de aplicación [...] a totalidade dos órganos da Administración xeral de
Galicia e as entidades instrumentais do sector público autonómico.
2. O desenvolvemento normativo previsto no Decreto 198/2010 [....], por medio do
protocolo de creación de sedes electrónicas, poderá determinar a creación doutras
sedes electrónicas ......

1.- Sede Electrónica
https://sede.xunta.es/

https://sede.xunta.gal/
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Chave 365
Sistema de chaves concertadas

3

Carpeta do cidadán
Acceso aos borradores e situación dos expedientes.

4

Guía de procedementos e servizos. Formularios electrónicos.
3
Servizo de busca de procedementos na Guía e acceso directo
aos máis recentes, máis consultados e últimos días.

2
4
5

Utilidades da Sede
Acceso ao mapa da Sede e ao cambio de idioma da interface e
dos contidos

5 Información sobre a Sede

Acceso directo á información máis relevante sobre a sede
e principais utilidades

7

6

6

7

Ligazóns de interese
Destacados para accesos directos a servizos
horizontais da Xunta
Principais utilidades
Accesos directos a contidos de axuda e
principais utilidades da Sede

1.- Sede Electrónica

• Información da guía de procedementos
e servizos: 1323 procedementos
catalogados
• Presentación en rexistro electrónico da
documentación de inicio de expediente
(solicitude e documentación
complementaria).
• Presentación en rexistro electrónico da
documentación en diferentes fases do
expediente (trámites comunes).
• Consulta do estado de expediente.
• Verificación de documentos electrónicos.

• Autoservizo de certificados.

1.- Sede Electrónica
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1.- Sede Electrónica
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2.- Sede Electrónica - Sistema de claves concertadas: CHAVE365

En setembro de 2015 púxose en marcha o sistema Chave365 co obxectivo de dotar aos
cidadáns dun mecanismo de identificación e sinatura electrónicas sinxelo e que ofreza
garantías de seguridade similares ao certificado electrónico e con plena validez xurídica.

Na “ORDE do 6 de febreiro de 2014 pola que se aproba o
protocolo de identificación e sinatura electrónicas da Administración
xeral e do sector público autonómico de Galicia” establécese que:
“Os cidadáns poderán utilizar sistemas de identificación e
firma non baseados no uso de certificados electrónicos
recoñecidos nas actuacións administrativas para as que
resulten proporcionais e seguros tendo en conta os datos e
intereses afectados”.

2.- Sede Electrónica - Sistema de claves concertadas: CHAVE365
Baseado nun mecanismo de claves composta por tres partes diferenciadas: NIF do cidadán
(código de usuario), Código de acceso, Código de sinatura dun só uso.

Autenticación

Sinatura

O cidadán procede a
asinar a solicitude

Xérase unha clave de sinatura de
un só uso e envíase ao teléfono
do cidadán

O cidadán introduce a clave
recibida no seu teléfono móbil.

A sede electrónica firmará a
solicitude cun certificado
institucional dando validez á
sinatura realizada polo cidadán.

2.- Sede Electrónica - Sistema de claves concertadas: CHAVE365
Onde obter Chave365?

•
•
•

http://sede.xunta.es
http://www.xunta.gal/chave365

Rexistro electrónico – Sede electrónica: https://sede.xunta.es
Oficinas de rexistro e atención ao cidadán
Centros de saude do Sergas.
http://www.sergas.es/ESaude

2.- Sede Electrónica - Sistema de claves concertadas: CHAVE365
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2.- Sede Electrónica. Presentar unha solicitude.

2.- Sede Electrónica. Presentar unha solicitude.

2.- Sede Electrónica. Carpeta do cidadán.
A Carpeta
do
cidadán
contén
información e documentos en formato
electrónico relativos as relacións
administrativas dos cidadáns coa Xunta
de Galicia.
A Carpeta estará dispoñible para a
persoa interesada na sede electrónica.

2.- Sede Electrónica. Carpeta do cidadán.

2.- Sistema único de rexistro
O Decreto 191/2011, do 22 de setembro,
de organización e funcionamento dos
rexistros da Administración xeral e das
entidades instrumentais da Comunidade
Autónoma de Galicia. Este decreto
configura o Sistema Único de Rexistro,
constituído por unha rede de oficinas:

•

Sistema único para todo o sector público. Unificación do funcionamento do rexistro e
establecemento do traballo en rede das oficinas de rexistro.

•

Garantir tanto ao cidadán como a Administración pública, a trazabilidade da
documentación presentada. Reducir os tempos de tránsito e volume de valixa.

•

Automatización de procesos de identificación de asentos rexistrais mediante a utilización
de códigos de barras identificativos.

•

Integración das funcións de dixitalización da documentación presentada por cidadáns e
empresas.

•

Rexistro interoperable con outras administracións. (SICRES v.3.0.)

2.- Sistema único de rexistro
•

Dixitalización da documentación achegada polo cidadán en soporte papel, para a
conversión en documento dixital a integrar na xestión electrónica do expediente.
Firma
Dixital

Gravar
metadatos

Etiqueta

CIDADÁN

XERACIÓN
NÚMERO

PRESENTACIÓN

CLASIFICACIÓN
PREPARACIÓN

CONTROL DE
CALIDADE

DIXITALIZACIÓN

DIXITALIZACIÓN

ASENTAMENTO
REXISTRAL

RECIBO DE
PRESENTACIÓN /
COPIA CON ETIQUETA
ASENTO

8 oficinas
iniciando o
proceso de
dixitalización da
documentación

2.- Sistema único de rexistro
•

Prestación conjunta de servicios a los ciudadanos: Interconexión de rexistros.
Integración do Sistema Único de Rexistro da Xunta de Galicia co Sistema de
Interconexión de Rexistros (SIR), infraestrutura que interconecta as oficinas de
rexistro das administracións públicas españolas permitindo o intercambio de asentos
rexistrais e de documentos electrónicos en forma de comunicacións electrónicas
seguras.

•

Asentos
rexistrais
e
documentos
adxuntos
interoperables. Conforme
ás
normas
técnicas
desenvoltas polo ENI e
polo ENS

3.- Interoperabilidade de datos e documentos

A interoperabilidade revélase como unha das grandes
oportunidades actuais para a mellora dos servizos
públicos. Permite reducir as esixencias de
documentación que historicamente veñen facendo
aos cidadáns e empresas, permitindo á súa vez
aforrar importantes esforzos tanto a estes, como á
propia Administración.

PasaXe! é o Nodo de Interoperabilidade de Galicia
que permite establecer as condicións técnicas,
organizativas e xurídicas para o intercambio de
información entre as administracións, evitando ao
cidadán achegar documentación que xa obra en poder
delas de acordo á normativa vixente, ou habilitando
verificacións autorizadas.

3.- Interoperabilidade de datos e documentos
A nova normativa establece a obriga da interoperabilidade entre Administracións
“Artigo 28. Documentos achegados polos interesados ao procedemento administrativo.
[...]
2. Os interesados non estarán obrigados a achegar documentos que fosen elaborados por calquera
Administración, [...] sempre que o interesado expresase o seu consentimento para que sexan
consultados ou obtidos eses documentos. Presumirase que a consulta ou obtención é autorizada
polos interesados salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa ou a lei especial
aplicable requira consentimento expreso.
En ausencia de oposición do interesado, as administracións públicas deberán obter os documentos
electronicamente a través das súas redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de
intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto.”

3.- Interoperabilidade de datos e documentos
•

“Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de
intermediación de datos”. Establece os roles que participan nos intercambios
intermediados de datos, así como as condicións relativas a estes procesos.

Resposta

Petición

Cesionario

Requirente

Pasaxe

Emisor

Cedente

Pide
información

Facilita
consulta

Ordena
comunicación

Habilita
comunicación

Comparte
información

3.- Interoperabilidade de datos e documentos
•

Rede de comunicacións – REDE SARA

•

Infraestructura tecnolóxica.

•

Modelo de gobernaza. Convenios entre
administracións.

•

Modelo de administración e soporte.

•

Normalización de procedimientos.

•

Políticas de auditoría.

Administracións
Públicas
autonómicas

Entidades locais

PID otras CCAA

Administracións Públicas estatais

•

Mapa
de
interoperabilidade
administración pública galega.

da

Entidades locais
Administracións Públicas
autonómicas

3.- Interoperabilidade de datos e documentos

35 certificados
- 31 AXE
- 1 CCAA
- 3 Xunta

ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
Servizo
Ministerio de Facenda e
Consulta de datos de Residencia Legal
Administracións públicas
Ministerio de Asuntos Exteriores e
Consulta de sinaturas para a legalización diplomática de documentos públicos estranxeiros
Cooperación
Consulta de títulos oficiais non universitarios
Ministerio de Educación
Consulta de títulos oficiais universitarios
Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penais por Delitos Sexuais
Consulta de defunción
Ministerio de Xustiza
Consulta de matrimonio
Consulta de nacemento
Certificado da renda
Certificado de domicilio fiscal
Estar ao Corrente de Pagamento coa AEAT para Contratos coas Administracións Públicas (con
incumprimentos)
Estar ao Corrente de Pagamento coa AEAT para Autorización de licenzas de transporte (con
AEAT
incumprimentos)
Estar ao Corrente de Pagamento coa AEAT para Subvencións e Axudas (con incumprimentos)
Imposto de actividades económicas
Consulta de nivel de renda
Validación de NIF
Dirección Xeral da Policía
Consulta de datos de identidade
Consulta de bens inmobles
Consulta de datos catastrais
Dirección Xeral do Catastro
Obtención de certificación descritiva e gráfica de inmobles
Certificación de titularidade
IMSERSO
Consulta do grado e nivel de dependencia
Instituto Nacional de Estatística
Consulta de datos de residencia con data de última variación padroal
Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e
Instituto Nacional da Seguridade Social
Maternidade
Estar Inscrito como Demandante de Emprego a Data Concreta
Estar Inscrito como Demandante de Emprego a Data Actual
Servizo Público de Emprego Estatal
Importes de prestacións de desemprego percibidos a data actual
Importes de prestacións de desemprego percibidos nun período
Situación actual de desemprego
Estar ao corrente de pagamento coa Seguridade Social
Tesorería Xeral da Seguridade Social
Alta en data na Seguridade Social

3.- Interoperabilidade de datos e documentos

35 certificados
- 31 AXE
- 1 CCAA
- 3 Xunta

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Servizo
Axencia Tributaria Consulta de datos sobre Imposto de Actividades Económicas de
de Navarra
Navarra
Consulta de permisos de marisqueo
Xunta de Galicia Certificado de discapacidade
Título de familia numerosa autonómico

3.- Interoperabilidade de datos e documentos
Xan-Out 16
Xunta de Galicia
2,25
Millóns Tesorería Xeral da Seguridade Social
Consultas Servizo Público de Emprego Estatal

29557,0

38337,0
5718,0

Ministerio de Xustiza
Ministerio de Facenda e Administracións públicas
Ministerio de Educación

762384,0
322,0
1987,0

Instituto Nacional de Estatística
Instituto Nacional da Seguridade Social
IMSERSO
Dirección Xeral do Catastro
Dirección Xeral da Policía
AEAT

49819,0
9747,0
4,0
39380,0
462128,0
850733,0

3.- Interoperabilidade de datos e documentos
Xan-Out 16
2,25
Millóns
Consultas

CESIONARIO

EELL Estatal

Xunta
EELL Galicia
AXE
EELL Estatal

163,0

AXE

2016
2.249.818
105
30
163
2.250.116

30,0

EELL Galicia

Xunta

2249818,0

,0

500000,0

1000000,0

1500000,0

2000000,0

2500000,0

3.- Interoperabilidade de datos e documentos

10 servizos
98% das
consultas

Certificado da renda

796798,0

Consulta de defunción

728857,0

Consulta de datos de identidade
Consulta de datos de residencia con data de última variación

462128,0
49819,0

Estar ao corrente de pagamento coa Seguridade Social

35672,0

Estar ao Corrente de Pagamento coa AEAT para Subvencións e
Axudas (con incumprimentos)

34291,0

Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penais por Delitos
Sexuais

33507,0

Consulta de datos catastrais

30946,0

Certificado de discapacidade

25844,0

Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais
Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade

9747,0

4.- Sistema de notificación electrónica de Galicia (Notifica.gal)
En materia de notificacións electrónicas os principais preceptos introducidos pola nova lei
39/2015 a incorporar na tramitación administrativa son os seguintes:

Aspectos xerais
•

“En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas
para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, ao menos, os seguintes suxeitos: a) As
persoas xurídicas, b) As entidades sen personalidade xurídica, c) Os que exerzan unha actividade profesional para
a cal se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas
no exercicio da dita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios
e rexistradores da propiedade e mercantís, d) Os que representen a un interesado que estea obrigado a
relacionarse electronicamente coa Administración, e) Os empregados das administracións públicas para os
trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que o
determine regulamentariamente cada Administración.” (Art. 14.2)

•

“Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo de dez días a partir da data en que o acto fose ditado…”
(Art. 40.2)

•

“Con independencia de que a notificación se realice en papel ou por medios electrónicos, as administracións
públicas enviarán un aviso ao dispositivo electrónico e/ou ao enderezo de correo electrónico do interesado que
este comunicase…” (Art 41.6)

4.- Sistema de notificación electrónica de Galicia (Notifica.gal)
O Sistema de Notificacións Notific@ permite realizar o envío e a xestión de
notificacións, con xeración de evidencias comprobables da entrega por parte do emisor
e a recepción polos destinatarios, con conformidade á normativa vixente.
Con Notific@, os cidadáns e entidades subscritos aos servizos poden acceder nun
espazo único, en calquera momento e dende calquera lugar ás notificacións das
distintas administracións públicas adheridas ao sistema.

4.- Sistema de notificación electrónica de Galicia (Notifica.gal)
O portal de envío de notificacións, que permite aos/ás empregados/as públicos/as:
•

O envío de notificacións electrónicas fidedignas, con xeración de evidencias
comprobables da posta a disposición da notificación e a recepción pola persoa
destinataria, conforme a normativa vixente.

•

A posta a disposición electrónica das notificacións enviadas en papel.

•

O envío de avisos por correo electrónico e SMS sobre a posta a disposición electrónica
dunha notificación.

4.- Sistema de notificación electrónica de Galicia (Notifica.gal)

O portal das persoas interesadas:
•

Acceder ás notificacións enviadas pola
Xunta de Galicia ou calquera das entidades
locais adheridas a Notifica.gal cun certificado
electrónico asociado ao NIF que figure como
destinatario da notificación (persoa física ou
xurídica).

•

Autorizar a outra persoa a acceder no seu
nome ás notificacións.

•

Seleccionar o medio de notificación (postal
ou electrónico) para cada procedemento.

•

Actualizar os correos electrónicos e
teléfonos que se utilizarán para os avisos de
posta a disposición.

https://notifica.xunta.gal

4.- Sistema de notificación electrónica de Galicia (Notifica.gal)

Os suxeitos non obrigados a recibir notificacións electrónicas poderán indicar o medio de
notificación preferente, electrónica ou papel, nos formularios de solicitude dos
procedementos.

4.- Sistema de notificación electrónica de Galicia (Notifica.gal)

5.- Arquivo Dixital Integrado
A Resolución conxunta do 15 de decembro de 2014, da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia e da Secretaría Xeral de Cultura, pola que se aproba o marco
de referencia do Arquivo dixital integrado de Galicia aproba o ámbito de creación e
desenvolvemento do Arquivo dixital de Galicia que se estrutura en dous ámbitos
diferenciados:

5.- Arquivo Dixital Integrado. Expediente electrónico
O documento é o principal apoio co que as AAPP, en cumprimento das súas
funcións, garanten o testemuño e a garantía dos dereitos dos cidadáns e das
accións da administración.

5.- Arquivo Electrónico Administrativo

5.- Arquivo Electrónico Administrativo

390.000
documentos
no arquivo

5.- Arquivo Dixital Integrado
Arquivo Electrónico Administrativo – Transversal a todas as funcións e
departamentos que participan na tramitación do procedemento administrativo.

Consulta
realizada
Presentación
electrónica

Sede electrónica
Respuesta de Consulta
de interoperabilidad
Solicitud
de firma
Gestión

Presentación
presencial y
digitalización

Sistema Único
de Rexistro

Aviso de
Presentación

Sistemas de
Tramitación
Cierre de
expediente

Consulta
documento
presentado
Custodia y
conservación a
largo plazo de
documentos

Documento
firmado

PortaSinaturas
Consultar
resolución

Solicitud de
notificación
Aviso de
notificación
Presentada

Guardar
resolución
en estado
editable

ARPAD

Resolución
Firmada

Notific@

Resolución
Notificada

Consulta
documento a
notificar

Guardar
justificante de
notificación

Guardar
resolución
en estado
definitivo

Cooperación coas administracións públicas
Alineamento coa estratexia estatal
 Integración co inventario de órganos administrativos e oficinas da
Administración Xeral do Estado. DIR3
 Rexistros interconectados: integración do rexistro de entrada e saída de
documentos da Xunta co sistema SIR
 Despregamento do nodo de interoperabilidade pasaXe!
 Plan de adecuación ao Esquema Nacional de Interoperabilidade
 Aliñamento de iniciativas como Emprenden3

Colaboración e coordinación coas Administracións galegas
Catálogo de servizos compartidos Xunta-EELL
O catálogo parte de servizos de diversa índole como son: a adhesión aos servizos de acreditación dixital,
a posta en marcha do rexistro único Aires; os servizos de tradución de GAIO; a plataforma LEAL de
licitación electrónica para as entidades locais; A plataforma de contratos públicos de Galicia…

Cara onde avanzar ....

Consolidación da implantación do
arquivo electrónico que permita a
xestión 100% electrónica dos
procedementos administrativos e
simplifique o acceso a
documentación.
Dixitalización e compulsa no
rexistro.

Novo modelo de prestación de
servizos nas oficinas de rexistro.
• Emisión de copias.
• Funcionarios habilitados.
• ....

Arquivo
electrónico

Oficinas de
asistencia en
materia de
rexistro

Sistema de
suxestións e
queixas. Canle
para o cidadán.

Redeseño dos modelos de
atención ao cidadán, coa
habilitación de novas canles e
servizos. Transparencia e
reutilización da información.

Consolidación
de iniciativas
Posta en marcha dunha
nova sede electrónica:
- Usabilidade.
- Segmentación de
contidos en base a
colectivos ou intereses.
- Capacidades de
personalización.

Nova Sede
Electrónica

Consolidación
de iniciativas
en marcha
Ampliación da
Carpeta do
Cidadán

Completar e ampliar a carpeta
do cidadán e novos servizos
vinculados á carpeta

Evolución das iniciativas
existentes cara a súa
implantación efectiva na
totalidade dos
procedementos e adecuación
progresiva aos preceptos do
novo marco normativo.

