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PLAN ACHEGA: AXILIZACIÓN ADMINISTRATIVA 2014-2016
1. PRESENTACIÓN
As Administracións Públicas teñen ante se o reto de facilitar aos cidadáns e ás
empresas un acceso aos servizos públicos áxil, sinxelo e cos menores custos
posibles. No contexto económico actual, esta é se cabe, unha das necesidades
mais imperiosas, demandadas tanto pola cidadanía como polas empresas para a
reactivación do tecido produtivo. Neste senso, son dúas as claves dunha
prestación de servizos mais eficiente:
-

A modernización das administracións mediante a incorporación das
novas tecnoloxías e metodoloxías ao ámbito público, facilitando o acceso
electrónico do cidadán aos servizos públicos.

-

A simplificación da tramitación administrativa, reformulando novas
posibilidades de actuación administrativas e da súa posible substitución e
supresión, eliminado e reducindo obrigas innecesarias ou redundantes, e
axilizando as relacións entre a administración e o administrado.

Con este compromiso e como un avance claro de cara á consecución de maiores
resultados neste ámbito, o pasado 27 de xaneiro de 2014 publicouse a Lei de
racionalización do sector público autonómico cuxo obxectivo fundamental é a
racionalización de todo o sector público autonómico e da actividade
administrativa, así como a adopción de medidas dirixidas a unha maior eficiencia
do gasto e á mellora da xestión do sector público autonómico. Unha decidida
aposta pola racionalización, simplificación e pola procura dunha Administración
mais útil para todos.
Así, recóllese por primeira vez nunha norma con rango de lei as pautas de
mellora, en resposta aos mandatos da Comunidade Europea, dirixidas á
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simplificación documental dos procedementos administrativos, á xeneralización
do uso dos medios electrónicos e á redución das cargas administrativas.
Neste contexto xorde o presente Plan de Axilización Administrativa 2014-2016
(PLAN ACHEGA). Un Plan que, mediante o establecemento e implantación
dunha serie de metas, pretende alcanzar un máximo grao de achegamento da
administración á cidadanía, unha administración máis eficaz e que ofreza menos
cargas para os nosos cidadáns e empresas. En definitiva garantir que as
relacións da administración cos cidadáns e empresas sexan simples, áxiles e
rápidas. Metas nas que as novas tecnoloxías e os medios electrónicos xogan un
papel

fundamental

para

gañar

en

axilidade,

en

redución

de

cargas

administrativas e en supresión de solapamentos e redundancias.
Así pois este Plan incorpora unha serie de actuacións a desenvolver de forma
inmediata e no marco temporal 2014-2016, que levarán:
1. A potenciación da sede electrónica da Xunta de Galicia mediante a
culminación do proceso de incorporación na sede electrónica de todos os
procedementos administrativos que a administración galega pon a
disposición da cidadanía na Guía de procedementos e servizos.
2. A redución dos trámites administrativos e da documentación requirida, e
no seu caso, a supresión dos mesmos cando sexan innecesarios. E isto
posto que a racionalización administrativa debe ser o punto de arranque
para que a documentación que actualmente se ve obrigado a presentar o
cidadán se vexa reducida ao imprescindible.
3. A redución dos tempos de resolución dos procedementos que será a
clave para unha maior celeridade e axilidade da acción administrativa
situando ao cidadán como centro da súa actividade e satisfacendo as
súas demandas nun menor prazo de tempo.
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4. A elaboración dun novo regulamento que supere o existente, que avance
na

simplificación

documental

na

tramitación

dos

procedementos

administrativos, co obxecto de reducir as cargas administrativas, evitar
duplicidades e solapamentos, axilizar a actuación administrativa e mellorar
a prestación de servizos públicos.

2. ANTECEDENTES NO ÁMBITO EUROPEO E NACIONAL
A nivel europeo, a simplificación administrativa constitúe o eixo central das
iniciativas e actuacións tendentes á renovación dos servizos públicos europeos.
Así, a Estratexia Renovada de Lisboa (2001), identificou xa unha serie de
medidas necesarias para a mellora e simplificación da regulación das empresas,
poñendo en marcha a denominada “Better Regulation” sinalando como eixo da
súa actuación normativa a redución das cargas administrativas, orientado a
aliviar o esforzo que teñen que realizar as empresas e os cidadáns nos seus
trámites coas Administracións Públicas. Dito Plan ten como obxectivo
fundamental a redución das cargas administrativas no ámbito europeo nun 25%.
Consecuencia deste obxectivo europeo, o Goberno central ampliou este
compromiso

para

acadar

unha

redución

dun

30%

das

súas

cargas

administrativas en todo o territorio estatal.
Deste xeito e en cumprimento deste compromiso o Estado e as CCAA aprobaron
un Modelo de Custos Estándar (MCE), comunmente denominado Método
Simplificado co obxectivo de reducir as cargas administrativas e a medición
deste impacto nos cidadáns e empresas, con cuxa aplicación se permite calcular
o aforro que a simplificación administrativa comporta.
Este modelo pois aséntase nunha mellor regulación normativa e, sobre todo, no
nivel de tramitación electrónica dos procedementos e servizos, dito noutras
palabras, a máis tramitación electrónica máis redución de cargas
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administrativas e menores custos para a cidadanía nas súas relacións coa
Administración.
Neste marco, considéranse cargas administrativas, as actividades de natureza
administrativa que deban levar a cabo as empresas ou cidadáns para cumprir
coas obrigas derivadas da normativa. O exemplo mais claro é a presentación de
documentación perante á administración.
Pola súa banda, a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello,
do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior estableceu
como obxectivo común a todos os Estados membros, a simplificación
administrativa orientada principalmente á supresión dos réximes de autorización,
procedementos e formalidades excesivamente custosas que obstaculicen a
liberdade de establecemento e a libre circulación de servizos no ámbito
comunitario.
Ademais, dita directiva regulou á Ventanilla Única como "un punto único de
acceso", desde o que prestadores e destinatarios de servizos obteñan a
información necesaria para o acceso e exercicio ás súas actividades de servizos,
e desde onde se poidan realizar os trámites a distancia por medios electrónicos,
todo iso sen que ningunha Autoridade Competente perda a súa competencia
sobre o trámite.
Na mesma liña, o contexto normativo estatal establecido pola Lei 11/2007, do 22
de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, impulsou
unha nova concepción ao basear a súa regulación sobre o dereito dos
cidadáns

a

utilizar

os

medios

de

comunicación

electrónica

para

relacionarse coa Administración e exercer os seus dereitos. Este singular
punto de partida que pon ó cidadán e ós seus dereitos na base de todo significa
a imposición dun compromiso xurídico de incorporar as tecnoloxías da
información á totalidade das funcións administrativas.
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Esta lei inclúe disposicións encamiñadas a facer máis sinxelo o trato das
empresas coa Administración e desenvolve os dereitos dos cidadáns ante a
Administración electrónica, que poden agruparse en tres categorías:
•

Eficacia ou obtención de resultados: non duplicidade, identificación e
certificación.

•

Eficiencia ou eficacia ao menor custe: acceso, seguimento e
trazabilidade.

•

Maior democracia dentro da sociedade do coñecemento: información,
seguridade e calidade.

Así mesmo potencia a interoperabilidade entre Administracións, a presentación
electrónica de solicitudes e documentación adxunta, a implantación da
notificación electrónica, a consulta a distancia de expedientes e a posibilidade de
pagos electrónicos, entre outros.

3. ANTECEDENTES NO ÁMBITO AUTONÓMICO DE GALICIA
O Goberno da Xunta de Galicia ten dentro dos seus eixes de actuación impulsar
a modernización e a innovación tecnolóxica co obxecto de potenciar a mellora da
calidade do servizo ofrecido á cidadanía, convertendo á Xunta de Galicia nun
modelo de referencia para o desenvolvemento da sociedade da información en
Galicia en todos os seus ámbitos.
Con esta finalidade, a Xunta de Galicia ven traballando de forma pioneira nun
proceso de modernización, racionalización e simplificación nas súas relacións
cos cidadáns garantindo unha maior proximidade e facilidade nas relacións á
hora de dirixirse cara a administración galega. Destacan a continuación aquelas
actuacións que teñen unha maior incidencia no ámbito que nos ocupa:
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3.1. Guía do cidadán
A Xunta de Galicia, xa no ano 1993, publicou a Orde de 9 de novembro dese
mesmo ano, da entón Consellería de Presidencia, sobre a tramitación e
publicación de disposicións de carácter xeral que afectasen aos procedementos
administrativos a instancia de parte da Administración autonómica de Galicia.
O obxectivo desta orde, foi a creación da “Guía do Cidadán” e iniciar a
tramitación electrónica dos procedementos administrativas a través do entón
denominado

SISTEMA

DE

XESTIÓN

DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS (SGPA).
Como consecuencia disto, a Xunta dispuxo xa dende o ano 1993 dunha Guía
que recolle todos os procedementos administrativos que poden ser solicitados
polos cidadáns á Xunta, converténdose así na Primeira Administración Pública
do Estado que dispuxo dun instrumento desta natureza.

3.2. Plan de Modernización da Xunta de Galicia
Os cambios tecnolóxicos e o novo contexto normativo establecido pola Lei
estatal Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos, impulsou unha nova concepción ao construír a súa regulación
sobre a base do dereito dos cidadáns a utilizar os medios de comunicación
electrónica para relacionarse coa Administración e exercer os seus dereitos. Este
singular punto de partida situou ao cidadán na base de toda actuación
administrativa e trouxo consigo o compromiso de incorporar as tecnoloxías da
información á totalidade das funcións administrativas.
A Xunta de Galicia, en liña con este compromiso, aprobou así en xuño de 2010,
o Plan de Modernización da Administración Pública de Galicia liderado pola
Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica (AMTEGA), que tivo como
obxectivo o desenvolvemento efectivo da Administración Electrónica na Xunta de
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Galicia e as súas entidades dependentes, facendo efectivos os dereitos e
deberes que resultan da devandita Lei 11/2007.
Este Plan asentouse na base de que a incorporación de técnicas electrónicas no
procedemento administrativo ou na actuación administrativa ten a perspectiva
común da utilización destas como elemento de mellora da xestión pública, de
achegamento da Administración pública aos cidadáns, de mellora no tratamento
da información e, en xeral, polo tanto, de consecución do obxectivo xeral de
eficacia previsto no artigo 103.1 da CE.

3.3. Administración electrónica
Tendo en conta este novo marco, a Comunidade Autónoma Galega aprobou o
Decreto 198/2010, de 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da
Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela
dependentes, iniciando a transformación da organización e da actividade
administrativa, así como por un reforzamento da participación cidadán dunha
Administración moderna e eficiente, polo que recolleu entre outros, os seguintes
fitos:
-

Sede electrónica da Xunta de Galicia:
O decreto recolleu a obriga de crear a Sede electrónica na Xunta de
Galicia, como canle principal de relación do cidadán coa administración, e
a incorporar nela os servizos que ofrece a administración galega. Deste
modo, a través da Orde de 15 de setembro de 2011 da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, creouse de forma
pioneira en Galicia, a Sede electrónica para a totalidade dos órganos da
Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público
autonómico.
Está operativa dende setembro de 2011 baixo a titularidade da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
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Xustiza que é a responsable de elaborar e manter actualizada a relación
dos procedementos e servizos que se poñen a disposición da cidadanía e
dos empregados públicos nesta sede, así como dos contidos nela
publicados.
A sede electrónica pois, facilita o acceso dos cidadáns por medios
electrónicos aos procedementos administrativos e servizos eliminando as
barreiras que limitan este acceso, dando lugar a unha nova forma de
relacionarse coa administración galega, sen condicionantes, nin horarios
(as 24 horas e os 365 días do ano) e coa máxima seguridade.
-

Guía de procedementos e servizos:
O decreto 198/2010, supuxo a substitución da antiga Guía do cidadán pola
Guía de procedementos e servizos da Administración Pública de Galicia.
Configurase pois como o instrumento transversal de referencia que
recompila e describe todos os procedementos administrativos e servizos
existentes a disposición e interese para a cidadanía facilitando toda a
información sobre os mesmos e permitindo a súa tramitación. Trátase do
instrumento idóneo caracterizado pola calidade da información en
condicións de exactitude, veracidade, axilidade, seguridade xurídica,
actualización permanente e vixencia.

-

Cartafol do cidadán ou carpeta do cidadán
Os cidadáns poden coñecer, a través deste servizo, o estado dos trámites
coa administración galega mediante o acceso a través dunha conta
restrinxida e confidencial aos seus procedementos administrativos. Así, as
persoas interesadas, poden consultar o estado de tramitación do seu
procedemento, a relación dos actos de trámite realizados, a indicación do
seu contido, así como a data na que foron ditados. Ademais, os cidadáns
tamén poden almacenar no cartafol os documentos que sexan de interese
para a súa posterior utilización.
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-

Comunicación e notificación electrónica
A Xunta de Galicia conta, desde o pasado mes de decembro, cun sistema
de comunicación e notificación electrónica cos cidadáns que así o soliciten
ou o consintan expresamente, grazas ao impulso e utilización dos medios
electrónicos que axilizan as nosas relacións e trámites administrativos.

-

Interoperabilidade
A

posta

en

marcha

na

nosa

Administración

do

Portal

de

Interoperabilidade, facilitou o intercambio de información entre as
administracións públicas mediante a utilización das tecnoloxías da
información. Deste xeito garántese o dereito dos cidadáns de non achegar
documentos que estean en poder da Xunta de Galicia ou doutras
Administracións Públicas, facilitar a labor dos empregados públicos e
mellorar o servizo ofrecido ao cidadán, xa que non deberá presentar a
mesma documentación de forma recorrente.

3.4. Simplificación e redución de cargas administrativas
A posta en marcha da sede electrónica deu cumprimento ao compromiso do
Goberno galego de reducir as cargas administrativas que implican a
presentación de trámites en papel, entendendo por carga as obrigas impostas á
cidadanía nas súas relacións coa administración.
Así, unha vez creada e en funcionamento a sede electrónica, o 16 de xaneiro de
2012, publicouse a Orde de 12 de xaneiro de 2012, pola que se regula a
habilitación

de

procedementos

administrativos

e

servizos

na

Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia. Unha orde
que obrigou a que toda norma que regula un procedemento que se publique no
Diario Oficial de Galicia, reduza os trámites, tanto obrigatorios coma voluntarios,
que se lle esixen a un cidadán ou a unha empresa.
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Para iso, os órganos con competencias horizontais en materia de Administración
electrónica e simplificación de procedementos administrativos (AMTEGA e
DXARA) comezaron a efectuar unha análise dos aspectos tecnolóxicos e
funcionais dos procedementos administrativos ou servizos coa finalidade de
proceder a devandita habilitación para a incorporación á Guía de procedementos
e servizos da Administración Pública de Galicia.
Deste xeito, dende a entrada en vigor desta orde, realízase unha previa
descrición e análise dos procedementos administrativos co obxecto de coñecer a
forma efectiva de tramitación. Así, analízanse todos e cada un dos seus
trámites coa finalidade de axustar a súa tramitación desde tres puntos de vista :
- LEGALIDADE: xa que a norma reguladora do procedemento ou servizo
debe cumprir todos os requisitos formais e materiais que a normativa
reguladora en materia de simplificación e racionalización esixe.
- EFICACIA: para eliminar todos os trámites superfluos que incrementan a
duración estimada de resolución, coa finalidade de elevar o número de
expedientes resoltos no mesmo horizonte temporal.
- EFICIENCIA: para exixir só os documentos ou datos que sexan
estritamente necesarios para a Administración á hora de resolver cada
procedemento concreto, e que a Administración non poida obter polos
seus propios medios. A finalidade é a de reducir ao mínimo todas as
actividades de natureza administrativa que deben levar a cabo as
empresas e a cidadanía para cumprir coas obrigas derivadas das normas
reguladoras de procedementos administrativos ou servizos e que non
farían de non viren impostas por estas.
É a partir da entrada en vigor da citada Orde de 12 de xaneiro de 2012, cando se
pon en marcha en Galicia a aplicación do Método de Medición e Redución das
Cargas Administrativas a través do Plan REDUCE, que supón o inicio da
redución de barreiras e cargas exixible a cidadáns e empresas nos
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procedementos que teñen á súa disposición na Guía de procedementos e
servizos.
Así, para a medición das cargas administrativas se teñen en conta dous criterios
diferentes, criterios para a medición do custo directo das cargas e criterios de
medición do custo agregado da redución.
•

Criterios de medición do custo directo das cargas: Son aqueles que
permiten cuantificar o esforzo realizado polos interesados, empresas e
cidadáns. Están asociados a determinadas actuacións que se deben
realizar para iniciar calquera procedemento administrativo, tales como a
presentación dunha solicitude, a realización de auditorías, a elaboración
de informes ou memorias, entre outros.
Estes criterios permiten a súa vez, ter en conta o grado de implantación da
administración electrónica posta a disposición dos interesados. Por
exemplo: a presentación telemática dunha solicitude ou a presentación de
documentación de forma electrónica.

•

Criterios de medición do custo agregado da redución: Son aqueles
que están relacionados con actuacións de simplificación e racionalización
de procedementos administrativos e información aos interesados
executados pola Administración. Estas actuacións levan asociado un
beneficio para o interesado á hora de iniciar calquera procedemento
administrativo. Por exemplo: campañas informativas, redución dos tempos
de resposta, implantación de procedementos de resposta inmediata, etc.

Deste xeito, este método de redución de cargas que se ven aplicando dende o
ano 2012 na Administración galega, identificou a presentación e os tempos de
resolución como dous puntos clave onde se pode axilizar, simplificar e reducir a
carga administrativa para a empresa ou o cidadán.
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Por este motivo, a potenciación da sede electrónica, a redución dos prazos
de resolución, a simplificación documental e de trámites administrativos
configúranse como obxectivos fundamentais que van a permitir conseguir un
máximo grao de achegamento da administración á cidadanía, xa que deste xeito,
os cidadáns non teñen que presentar as súas solicitudes nas oficinas de rexistro,
podendo envialas directamente dende os seus domicilios, se se trata de
cidadáns, ou dende as oficinas da empresa, no caso destas. Ademais, e coa
minoración dos tempos de resposta, axilízanse as relacións entre a
administración e a cidadanía que verá atendidas as súas pretensións nun menor
prazo de tempo.

3.5. Guías de simplificación administrativa.
O éxito das iniciativas anteriores, levaron a que o pasado 25 de abril de 2013, o
Goberno galego aprobase a Guía de textos e formularios normalizados e a
Guía de habilitación electrónica de procedementos administrativos na
Administración Xeral e no Sector Público autonómico de Galicia, co
obxectivo de uniformizar a actuación de todos os órganos da Administración
autonómica.
En efecto, estas Guías, foron un avance mais na

simplificación de

procedementos administrativos, dirixidas a servir de axuda a todos os órganos e
unidades da Administración galega na elaboración de novos proxectos de
disposicións de carácter xeral que se publicasen no DOG.
Así, estas Guías conteñen os actuais criterios de racionalización, simplificación e
redución de cargas administrativas a utilizar na Xunta de Galicia, ademais da
estandarización e normalización dos formularios a utilizar de forma homoxénea
en todas as normas que regulen procedementos, dada a gran diversidade de
modelos e tipos de formularios e impresos existentes ata ese momento.
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3.6. Lei de racionalización do sector público autonómico.
Como xa se indicou, a recente aprobación da Lei de racionalización do sector
público autonómico, levou a incorporar estas iniciativas nunha norma con rango
de lei, de forma que a existencia da Guía de procedementos e servizos da Xunta
de Galicia así como o proceso de revisión funcional para a súa simplificación e
racionalización, xa teñen cobertura legal en Galicia, de acordo co compromiso
adquirido de reducir as cargas administrativas nas nosas relacións coa
cidadanía.

4. SITUACIÓN ACTUAL
4.1. Sede electrónica
No momento de entrada en vigor da sede electrónica da Xunta de Galicia,
unicamente 120 procedementos administrativos admitían a presentación
telemática (o 8,40% dos 1.429 procedementos recollidos na guía nese
momento).
Con datos pechados a 31 de decembro de 2013, existen un total de 1.563
procedementos que a Xunta de Galicia pon a disposición da cidadanía, dos que
máis de 600 (605) poden ser iniciados electrónicamente a través da sede
electrónica (o 38,68%). Isto supón un aumento da incorporación á sede
electrónica en tan so dous anos, dun 30,23 % en relación aos procedementos
electrónicos dispoñibles no momento da posta en funcionamento da sede
electrónica. Polo tanto, a creación desta sede supuxo un gran avance con
respecto a situación anterior.
No seguinte gráfico móstrase a evolución do número de procedementos nos que
o cidadán pode relacionarse telemáticamente coa administración galega .
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Trátase

maioritariamente

de

procedementos

regulatorios

de

axudas

e

subvencións que a Xunta publica no Diario Oficial de Galicia, e polo tanto,
suxeitos a prazo determinado e obxecto de publicación anual.
Por consellerías, o número de procedementos dispoñibles na Sede electrónica
amósanse nas seguintes estatísticas.
Presentación
electrónica

Consellería

Total

si

non

Presidencia da Xunta de Galicia

40

11

51

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e
Xustiza

64

120

184

0

4

4

57

144

201

123

225

348

74

96

170

9

56

65

Consellería de Traballo e Benestar

102

109

211

Consellería do Medio Rural e do Mar

136

194

330

TOTAL

605

959

1.564

Consellería de Facenda
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas
Consellería de Economía e Industria
Consellería de Cultura, Educación e O. Universitaria
Consellería de Sanidade
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Aínda que o uso da presentación electrónica non resulta masiva, a promoción
desta posibilidade a través de diversas campañas informativas e a incorporación
progresiva de maior número de trámites a través da vía telemática, deu como
resultado un incremento notable do número de presentacións levadas a cabo no
último ano en relación a anos anteriores.
Como amosa a seguinte gráfica, durante todo o ano 2013, presentáronse na
sede electrónica un total de 17.228 procedementos, feito que trouxo consigo un
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aforro de preto de 1.300.000 € (1.292.100 €), soamente por ter sido iniciados
deste xeito electrónico e non de forma presencial.

Nº de presentacións por consellerías.

Non obstante, aínda que estes resultados supoñen un gran éxito no avance cara
a e-administración, o compromiso da Xunta de Galicia é acadar o 100% da
tramitación online de todos os seus procedementos administrativos avanzando
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cara unha política cero papel, e continuar adoptando medidas que permitan a
simplificación, racionalización e redución das cargas administrativas.
Así pois, tal e como consta na Guía de procedementos e servizos da Xunta de
Galicia, aínda restan 959 procedementos que non admiten a posibilidade de que
os cidadáns poidan inicialos electrónicamente por estar regulados en normas dos
distintos departamentos da Xunta de Galicia, anteriores á entrada en vigor da Lei
11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos
Públicos. Ademais, e dado que a maioría destes procedementos non son
obxecto de convocatoria anual posto que prevén prazos de presentación abertos
no tempo, aínda non foron revisados.

4.2. Simplificación administrativa e redución de cargas
O sistema de medición e redución de cargas administrativas permitiu levar a
cabo a aplicación dunha serie de medidas de simplificación e redución nos mais
de 600 procedementos administrativos que se atopan na Sede electrónica. Desta
forma, en cada un deles procedeuse a aplicar as seguintes medidas, entre
outras:
- Supresión das cargas administrativas a través da eliminación de obrigas
innecesarias, repetitivas ou obsoletas.
- Eliminación ou simplificación de trámites, a través da:


Substitución da obriga de achegar documentación por declaración
responsable: por exemplo, a certificación da conta bancaria.



Eliminación de redundancia ou solapamento de normas que implican
a reiteración dunha mesma carga.



Inscrición de oficio nun rexistro tras a presentación dunha
declaración responsable ou obtención dunha autorización.
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- Simplificación documental, a través de:


Non solicitude de documentos expedidos ou datos que xa estean en
poder da Administración da Xunta (como o certificado de
discapacidade, o recoñecemento de familia numerosa ou as
inscricións rexistrais nos correspondentes Rexistros da Comunidade
Autónoma).



Solicitude unicamente da documentación imprescindible.



Simplificación dos formularios e unificación de formatos en todo o
posible.

- Impulso da Interoperabilidade. A través do nodo de interoperabilidade é
posible a obtención de información que xa obra en poder das distintas
Administracións Públicas. Así, á data de elaboración do presente Plan
foron eliminadas as obrigas para o cidadán de presentar os seguintes
documentos:


A fotocopia do documento nacional de identidade ou documento
equivalente.



O certificado de empadroamento como documento probatorio do
domicilio e a residencia.



O certificado de estar ao corrente ou non ter débedas con Facenda,
a Seguridade Social ou coa Xunta de Galicia.



O certificado da situación de desemprego así como os importes
percibidos nesa situación.



O certificado de familia numerosa.
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4.3. Redución dos tempos de resposta
Dentro do proceso de redución de cargas administrativas, e derivado do
compromiso adquirido polos Estados membros de reducir as cargas nun 20%
dende a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa xa se está a
impulsar como medida indirecta para a redución das cargas administrativas a
redución dos prazos legais e efectivos na tramitación dos procedementos a lo
menos nun 20%, que require do compromiso de colaboración de todos os
centros directivos implicados da Xunta de Galicia.
Deste xeito, dun total de 386 procedementos que foron publicados ao longo do
ano 2013, 240 reduciron os seus tempos de tramitación dando lugar a unha
importante minoración nos tempos de resolución dos mesmos tal e como
amosan as seguintes gráficas e datos:
- A modo global, un 62% dos procedementos publicados no DOG durante o
ano 2013 minorou os seus prazos de resolución:

- En concreto, e atendendo a súa distribución por consellerías, o número de
procedementos publicados por cada unha delas tendo en conta se
reduciron ou non os seus prazos de resolución foron:
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- E por porcentaxes:

- Por outra banda, e atendendo á porcentaxe de redución que cada
departamento da Xunta de Galicia aplicou aos seus procedementos:
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Do resultado da gráfica anterior, resulta que de media, a Xunta de Galicia
axilizou a súa actividade administrativa durante o ano 2013 nun 26,55%.
Tal e como amosan as gráficas anteriores, vemos que a incidencia da redución
dos prazos de tramitación por consellerías difire dunhas a outras, tanto en
relación ao número de procedementos sobre os que se actuou como en relación
á porcentaxe de redución aplicada.
Deste xeito e para coñecer a causa disto é necesario comparar a media de
meses empregados por cada departamento en tramitar os seus procedementos
antes e despois de aplicar a redución.
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Así, vemos como as consellerías que contaban cuns prazos de tramitación mais
amplos, reduciron os tempos nun maior número de procedementos, mentres que
naquelas nas que os mesmos xa estaban axustados, a incidencia da redución foi
menor.

5. PLAN ACHEGA: OBXECTIVO
No contexto anterior xorde o presente Plan de Axilización Administrativa:
2014-2016. Plan Achega. Un plan que ten por obxectivo aproximar á
Administración galega á cidadanía mediante a adopción das medidas
necesarias para incorporar todos os procedementos administrativos á sede
electrónica da Xunta de Galicia, reducir os tempos de resolución,
simplificar trámites e facilitar a presentación de documentos non
susceptibles de supresión, axilizando así a prestación dos servizos
públicos a disposición dos cidadáns.
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6. LIÑAS DE ACTUACIÓN
6.1. Revisión de procedementos administrativos
A primeira liña de actuación – a revisión de todos os procedementos
administrativos da Xunta de Galicia e a súa incorporación á sede electrónica da
Xunta de Galicia -, constitúe un dos eixos centrais do Plan Achega.
Para iso, revisaranse os 958 procedementos que se relacionan no ANEXO I do
presente Plan e que constan na Guía de procedementos e servizos da Xunta de
Galicia (https://sede.xunta.es/guia-de-procedementos) os cales, por tratarse
de procedementos estáticos e estar vixentes e inmóbiles dende fai anos non
admiten a presentación electrónica, permitindo unicamente a presentación
presencial por parte dos seus destinatarios.
Dita revisión realizarase en dúas fases:
1. En primeiro lugar, procederanse a revisar os 618 procedementos que non
son obxecto de convocatorias anuais por ser o seu prazo aberto no tempo e
susceptibles de ser iniciados pola cidadanía en calquera momento.
Dado que esta revisión, á data de aprobación do presente Plan, xa deu
comezo dende o pasado mes de xaneiro dada a súa envergadura, prevese
que neste mesmo primeiro trimestre de 2014 estes procedementos xa estean
revisados e preparados para o inicio do proceso de adaptación normativa
prevista no punto 6.5. do presente Plan.
2. En segundo lugar e nunha segunda fase, procederanse a revisar os 340
procedementos restantes que están suxeitos a prazo cerrado e, por estar
regulados en normas anteriores á lei 11/2007, aínda non lles foron aplicadas
as pautas de simplificación existentes hoxe en día.
Estes procedementos prevese que estean revisados e listos para o comezo
da súa adaptación no segundo trimestre do presente ano 2014.
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- Constitución de grupos de traballo
A colaboración de todos os departamentos da Xunta de Galicia na revisión dos
procedementos regulados polas súas respectivas disposicións de carácter xeral
resulta fundamental para a eficacia e a operatividade na aplicación das distintas
medidas de simplificación a todos os procedementos administrativos.
Estes grupos de traballo, que a data do presente Plan tal e como se indicou xa
comezaron os seus traballos de revisión, están formados polos responsables de
cada un dos procedementos das Consellerías e departamentos da Xunta de
Galicia e coordinados pola Dirección Xeral de Avaliación e Reforma
Administrativa.

6.2. Simplificación de procedementos e trámites
Os traballos de revisión levaranse a cabo tendo en conta as pautas de
simplificación xa recollidas nas Guías de habilitación de procedementos e textos
normalizados aprobadas polo consello da Xunta de Galicia o 25 de abril de 2013.
Así, a revisión destes procedementos administrativos terá como fins inmediatos:
1. A redución de cargas administrativas mediante a simplificación documental.
2. O impulso da administración electrónica, a través da incorporación á sede
electrónica do 100% dos procedementos administrativos, posto que esta é
unha forma clara e evidente de simplificación de procedementos. Neste
proceso

só

quedarían

excluídos

aqueles

procedementos

cuxas

características tecnolóxicas impidan a súa incorporación a mesma.
3. A eliminación ou supresión de procedementos obsoletos ou non utilizados
dende hai anos e que aínda constan na Guía de procedementos e servizos.
4. A redución dos prazos de tramitación ou de resposta da Administración ata
alcanzar o 20%. Tendo en conta que, tal e como se indicou, na Xunta de
Galicia estanse a reducir os tempos de resolución dos procedementos nun
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26% de media, estamos en condicións de establecer dita minoración como un
compromiso de obrigado cumprimento por parte de toda a organización
administrativa co obxecto de acadar unha maior axilidade nos nosos trámites
de forma que se de resposta nun menor prazo de tempo ás necesidades da
cidadanía.
Así, e unha vez que remate o Plan, mais de 900 procedementos terán sido
revisados, simplificados, reducidos os seus prazos, eliminadas as súas cargas
inxustificadas e postos a disposición da cidadanía na sede electrónica da Xunta
de Galicia.

6.3. Impulso da Interoperabilidade.
A través do presente Plan, impulsarase a eliminación dos documentos que
progresivamente se incorporen na plataforma de interoperabilidade. Deste xeito,
o grado de simplificación nun gran número de procedementos e polo tanto, a
diminución de cargas administrativas, dependerá dos documentos que a
Administración poida obter directamente sen obrigar ao cidadán a presentalos.
Así pois, e dentro do marco temporal do presente Plan, incluiranse dentro da
Interoperabilidade os servizos que se detallan a continuación, priorizando
aqueles de maior impacto sobre os que se actuará de forma preferente.
•

TGSS - Estar dado de alta na SS

•

SPEE - Consulta de importes de prestacións percibidas a data actual

•

SPEE - Consulta de importes de prestacións percibidas nun período

•

SPEE - Consulta de situación de desemprego

•

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

•

Dirección Xeral do Catastro - Consulta de bens inmobles
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•

Dirección Xeral do Catastro - Certificación de titularidade

•

Familia Numerosa Autonómico

•

Discapacidade

•

AEAT - Estar ao corrente de pago de obrigacións tributarias para a
solicitude de axudas e subvencións

•

AEAT - Contas bancarias

•

AEAT - Certificado da renda das persoas físicas

•

AEAT - Domicilio fiscal

•

Rexistro Civil - Certificado de matrimonio

•

Rexistro Civil - Certificado de defunción

•

Rexistro Civil - Certificado de nacemento

•

Dirección Xeral do Catastro - Obtención de descritiva e gráfica

•

AEAT - Estar ao corrente de pago de obrigacións tributarias para a
contratación coas AAPP

•

AEAT - Estar ao corrente de pago de obrigacións tributarias para a
obtención de licenzas de transporte

•

AEAT - Estar ao corrente de pago de obrigacións tributarias para a
tramitación de permisos de residencia e traballo para estranxeiros

•

AEAT - Imposto de Actividades Económicas (IAE)

•

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas - Cambio de domicilio

•

Dirección Xeral de Seguros - Consulta de entidades aseguradoras e
reaseguradoras
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•

Ministerio de Educación - Títulos universitarios

•

Ministerio de Educación - Títulos non universitarios

•

Servizo de consulta da situación de débeda coa Axencia Tributaria de
Galicia

•

Situación de desemprego no Servizo Público de Emprego de Galicia a
data determinada

•

Certificado de Parella de feito

Non obstante e ao tratarse dun proceso dinámico, o número de servizos a
incorporar pode ser obxecto de variación e por conseguinte, pode ser
incrementado.

6.4. Impulso do mercado interior.
Mención aparte merecen as actuacións de simplificación normativa, clarificación
e eliminación de cargas nos distintos procedementos administrativos vinculados
coa prestación de servizos.
Así dentro da revisión dos procedementos administrativos que agora comeza,
identificaranse aqueles que recollan principios ou/e supoñan barreiras á unidade
de mercado ou obstaculicen o libre acceso ou exercicio das actividades
económicas

por

recoller

actuacións

administrativas

innecesarias

ou

desproporcionadas, co fin de adaptarse ao proceso de revisión normativa que
derivará da Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado.
Unha vez identificados e avaliados polos grupos de traballo, instarase á
Consellería competente por razón da materia, de selo caso, á correspondente
adaptación normativa a través da súa posible modificación, derrogación, ou
revisión.
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6.5. Adaptacións normativas.
Unha vez rematen as actuacións de revisión será necesario proceder ás
adaptacións dos procedementos administrativos sobre os que se apliquen as
medidas de simplificación. En concreto, as actuacións serán as seguintes:
1. Aprobación polo Consello da Xunta dun decreto que habilite ao
Vicepresidente da Xunta de Galicia para proceder á incorporación á Sede
electrónica dos procedementos administrativos revisados, eliminar ou
simplificar a documentación esixida nos mesmos e reducir os respectivos
prazos de tramitación establecidos. Este decreto habilitará a que estas
adaptacións se realicen a través da aprobación da Orden correspondente por
cada unha das Consellerías.
Esta habilitación efectuarase en función da súa competencia como órgano
transversal encargado de impulsar as actuacións de modernización,
simplificación e redución de cargas administrativas.
Dito Decreto de habilitación está previsto que se aprobe polo Consello da
Xunta o vindeiro mes de marzo, logo de rematar a primeira fase de revisión.
2. Unha vez aprobado o decreto, procederanse a incorporar os procedementos
administrativos na Sede electrónica da Xunta de Galicia, xunto cos
formularios e modelos elaborados e normalizados polo grupo de traballo.
Esta incorporación realizarse de xeito progresivo mediante a aprobación, tal
e como se indicou, das Ordes respectivas por cada unha das Consellerías.
Este proceso comezará no segundo trimestre de 2014 e prevese que estea
rematado no segundo trimestre de 2015.
3. Elaboración dun novo regulamento que supere o existente do ano 2008
(decreto 255/2008, de 23 de outubre) coa finalidade de unificar e recoller
nunha única normativa a nova realidade e as novas obrigas de simplificación
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documental e redución de cargas administrativas. Así, abordaranse os
seguintes aspectos:
- A supresión de nova documentación e a previsión da súa substitución
por declaracións responsables.
- A eliminación de duplicidades.
- A redución de tempos de tramitación recollendo a súa obrigatoriedade en
anos sucesivos.
- A obrigatoriedade de dar cumprimento á interoperabilidade existente non
esixindo os documentos que hoxe en día poden ser consultados pola
Xunta de Galicia, así como aqueles que se vaian incorporando á mesma
con posterioridade ao ser un proceso dinámico.
- A eliminación de todas as autorizacións non xustificadas aínda en vigor,
e a súa substitución por declaracións responsables e comunicacións
previas.
- A regulación dos procedementos aos que se lles poda aplicar o SERI
(servizo de resposta inmediata) e a modificación do sistema de
incorporación a este servizo, co obxecto de que sexa mais dinámica e
áxil.

6.6. Seguimento das actuacións previstas no Plan:
Co obxecto de dar conta do grado de cumprimento de cada unha das liñas de
traballo incluídas no presente Plan, elevarase ao Consello da Xunta de Galicia
un informe semestral onde se detallen as actuacións levadas a cabo e os
resultados obtidos en cada unha delas.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2014.
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ANEXO I- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE NON TEÑEN
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA OBXECTO DE REVISIÓN.

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE NON TEÑEN
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA E SON OBXECTO DE ANALISE
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
Código

Denominación

CT980A

Homologación de cursos que realicen as guías de turismo

CT987A

Autorización de instalación de cámping

PR803A

Axudas a ONGD para a execución de proxectos de cooperación ao desenrolo no
exterior.

PR907A

Subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais, para a
realización de programas destinados a favorecer os procesos de acollida e
integración da poboación inmigrante extracomunitaria na Comunidade Autónoma
galega durante o ano 2011

PR907B

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para a realización de programas
destinados a favorecer os procesos de integración da poboación inmigrante
extracomunitaria na Comunidade Autónoma Galega .

PR923A

Cursos de lingua galega para os niveis CELGA e de extensión cultural.

PR923E

Programa de escolas abertas presenciais 2013 para persoas xurídicas.

PR923H

Programa de escolas abertas presenciais 2013 para persoas físicas.

PR924A

Axudas a entidades galegas para prestacións de servizos asistenciais a favor dos
emigrantes galegos.

PR924D

Axudas a entidades asociativas de emigrantes galegos no exterior para a mellora de
dotacións e equipamentos.

PR924E

Axudas para o acondicionamento e dotación e/ou renovación de fondos das
bibliotecas pertencentes ás entidades galegas no exterior

PR924G

Accións informativas na Galicia exterior.

PR924H

Axudas para a realización de proxectos creativos, formativos, de participación e
intercambio promovidos pola xuventude.

PR924J

Axudas para financiación dos gastos de funcionamento das entidades galegas no
exterior.

PR926C

Programa 'ven a Galicia, ben en Galicia'.

PR927A

Axudas para estudios universitarios destinados a emigrantes galegos ou ós seus
descendentes.

PR945F

Subvencións a concellos para a realización de obras de construción, mellora,
acondicionamento e reforma de instalacións e espazos deportivos e para a
adquisición de equipamentos deportivos
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Código

Denominación

PR945G

Subvencións a concellos de Galicia para a adquisición de equipamentos deportivos

PR945H

Subvención ás entidades deportivas sen ánimo de lucro, para a adquisición de
equipamentos deportivos

PR946A

Rexistro de entidades deportivas.

PR948A

Cualificación dos deportistas galegos de alto nivel.

TU223A

Modelo de solicitude FOMIT

TU983I

Subvencións a empresas privadas para a potenciación do turismo mediante a mellora
de establecementos restaurantes.

TU984D

Apertura e clasificación de establecementos hoteleiros

TU984R

Cambios - baixas de empresas e actividades turísticas de servizos complementarios.

TU984T

Modificacións e baixas das empresas e actividades turísticas de turismo deportivo e
calquera outra de especial interese turístico

TU984U

Peches temporais de establecementos turísticos

TU986A

Informe previo indicativo para a apertura, construción ou modificación dun
establecemento turístico

TU989A

Subvencións a empresas privadas para a mellora de establecementos hoteleiros do
grupo I e a creación ou mellora da súa oferta complementaria .

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
Código

Denominación

PR203A

Rexistro de colexios profesionais.

PR203B

Rexistro de consellos galegos de colexios profesionais.

PR204A

Recoñecemento á asistencia xurídica gratuíta.

PR204B

Impugnación da resolución da comisión de asistencia xurídica gratuíta.

PR204C

Insostenibilidade da pretensión de asistencia xurídica gratuíta.

PR204D

Queixas e reclamacións por actuacións dos profesionais nos casos de asistencia
xurídica gratuíta.

PR204F

Xustificación da compensación económica por xustiza gratuíta.

PR212A

Rexistro de parellas de feito

PR252A

Curso superior de linguaxe xurídica galega para o persoal ó servizo da Administración
de Xustiza.

PR252B

Curso de linguaxe xurídica galega para o persoal ó servizo da Administración de
Xustiza.

PR252C

Cursos de linguaxe xurídica (niveis medio e superior ) para o persoal ao Servizo da
Administración de Xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza

PR303A

Permiso de apertura e inscrición da autorización de instalación dunha sala de bingo.

PR303B

Autorización de modificación de sala de bingo.

33 de 71

Código

Denominación

PR303C

Cancelación da inscrición de sala de bingo.

PR303E

Autorización do uso de aparellos auxiliares do xogo do bingo e de xestión de
pagamento mediante tarxetas de crédito

PR303F

Instalación de caixeiros e/ou datáfonos nas salas de bingo da comunidade autónoma
de Galicia

PR304A

Outorgamento do documento profesional a empregados de sala de bingo en casino.

PR305A

Autorización para a instalación de casinos de xogo

PR305B

Autorización para as modificacións de condicións de instalación e/ou apertura de
casinos de xogo

PR306A

Autorización para a apertura de casinos de xogo

PR307A

Inclusión na lista de prohibidos da Comunidade Autónoma Galega.

PR307B

Autorización para rifas e tómbolas.

PR308A

Rexistro de asociacións.

PR309A

Modificación dos datos e dos estatutos das asociacións.

PR309B

Inscrición de adaptación dos estatutos á L.O. 1/2002

PR309C

Modificación xunta directiva.

PR310A

Rendición de contas asociacións de utilidade pública.

PR311A

Disolución de asociacións.

PR320A

Autorización e inscrición no Rexistro de Empresas de Máquinas de Xogo da
Comunidade Autónoma de Galicia.

PR320B

Cancelación de inscrición no rexistro de empresas de máquinas de xogo seccións I a
V.

PR320C

Modificación de inscrición no rexistro de máquinas de xogo seccións I a V.

PR323A

Autorización e inscrición no rexistro de empresas de xogo de bingo.

PR324A

Autorización para a instalación dunha sala de bingo.

PR326I

Comunicación de cesión de inscrición de modelos.

PR326M

Comunicación de modificación no substancial de inscrición no rexistro de modelos.

PR326N

Cancelación da inscrición no rexistro de modelos a petición empresarial.

PR326O

Proba con prototipo de modelo.

PR326P

Comunicación de exhibición de prototipo de modelo homologado de máquina

PR326T

Modificación non substancial da inscrición de modelos doutros aparellos de xogo

PR326U

Autorización de instalación de sistemas de interconexión de máquinas.

PR326V

Autorización de instalación de sistemas de interconexión entre establecementos.

PR327A

Autorización de instalación e localización.

PR327B

Denuncia da validez da autorización de instalación e localización

PR327C

Denuncia da validez da autorización de instalación e localización por mutuo acordo

PR327E

Comunicación de localización

PR328A

Consulta previa a instalación dun salón recreativo/xogo

PR328B

Autorización de instalación de salón recreativo ou de xogo
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PR328C

Permiso de apertura e inscrición de salón recreativo ou de xogo

PR328D

Revocación da autorización da instalación

PR328E

Suspensión de funcionamento de salón recreativo por período superior a seis meses

PR328F

Comunicación de modificación no substancial da autorización de instalación de salón

PR328G

Modificación substancial da autorización de instalación de salón

PR329A

Autorización de explotación de máquinas recreativas e de azar

PR329B

Suspensión provisional da autorización de explotación de máquinas recreativas e de
azar

PR329C

Reinicio de explotación de máquinas autorizadas en situación de suspensión
provisional

PR329D

Baixa definitiva da autorización de explotación de máquinas recreativas e de azar

PR329G

Traslado de ámbito territorial

PR329H

Cambios de máquinas en explotación.

PR329I

Cambio de xogo en máquinas de vídeo tipo B

PR330M

Comunicación de instalación

PR402A

Declaración de urxente ocupación de bens de expropiación

PR402B

Autorización de alleamento de bens municipais

PR402C

Comunicación de alleamento de bens municipais

PR402D

Autorización para a desafectación de bens municipais

PR403A

Rexistro de entidades locais de Galicia (RELGA). Inscrición entidades locais
territoriais.

PR403B

Rexistro de entidades locais de Galicia (RELGA). Inscrición doutras entidades locais.

PR403C

Rexistro de entidades locais de Galicia (RELGA). Modificación de entidades locais.

PR403D

Rexistro de entidades locais de Galicia (RELGA). Anotación preventiva.

PR403E

Rexistro de entidades locais de Galicia (RELGA). Cancelación de entidades locais.

PR461A

Cesión en propiedade ós concellos de vehículos especialmente preparados para
misións de protección civil.

PR463D

Cesión en propiedade aos concellos e mancomunidades de material de intervención
para misións de protección civil.

PR467A

Concesión de medallas e diplomas de protección civil

PR468A

Rexistro de protección civil - sección de persoal colaborador.

PR469A

Rexistro de protección civil - sección das agrupacións de voluntarios de protección
civil.

PR469B

Rexistro de protección civil (baixas).

PR469C

Rexistro de protección civil - sección de voluntarios de protección civil.

PR470A

Rexistro de entidades colaboradoras de protección civil

PR472A

Solicitude de expedición da habilitación e do distintivo do persoal de control de
acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

PR474A

Autorización de alteración do termo municipal
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PR475A

Autorización de cambio de nome ou capitalidade de municipio

PR476A

Autorización de municipalización e provincialización de servizos

PR478A

Aprobación de escudos e/ou bandeiras

PR480J

Axudas económicas destinadas a subvencionar o funcionamento das confederacións,
federacións, coordinadoras ou agrupacións de asociacións de veciños de Galicia

PR702A

Axudas económicas para a mellora do medio rural

PR710A

Axuda por razóns de interese social ou humanitario.

PR750A

Clasificación, declaración e inscrición de fundacións de interese galego.

PR751A

Declaración de fundacións de interese galego, inscrición no rexistro.

PR751B

Transformación fusión e agregación de fundacións de interese galego

PR751C

Extinción de fundacións de interese galego

PR751F

Nomeamento provisional de patróns nas fundacións de interese galego.

PR751G

Inscrición da delegación de facultades en fundacións de interese galego e/ou
apoderamentos en fundacións de interese galego.

PR751I

Inscrición do cambio de persoas no órgano de goberno das fundacións de interese
galego.

PR751J

Inscrición da acción de responsabilidade contra membros do órgano de goberno en
fundacións de interese galego

PR751N

Modificación de estatutos de fundacións de interese galego e inscrición no rexistro.

PR751Q

Rendición de contas en fundacións de interese galego.

PR803D

Axudas as axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para
o desenvolvemento no exterior.

PR804B

Axudas a ONGD para execución de microproxectos de cooperación ao
desenvolvemento no exterior.

PR808A

Axudas para a consolidación e fortalecemento de ONGD

PR870A

Concesións de emisoras de FM municipais na Comunidade Autónoma de Galicia.
Debería substituírse por – Licenzas para a prestación do servizo público de
comunicación audiovisual radiofónica por entidades locais.

PR943A

Subvencións aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para o
desenvolvemento de actividades deportivas

PR946B

Modificacións do rexistro de entidades deportivas.

PR949A

Subvencións a federacións deportivas galegas para promover competicións
deportivas das diferentes seleccións absolutas

PR974A

Curso de formación para persoal de control de accesos a espectáculos públicos e
actividades recreativas

SI427C

Axudas e subvencións para o apoio á execución de programas sobre igualdade no
ámbito universitario e dos organismos públicos de investigación

SI433A

Solicitude de recoñecemento e acreditación de centros de información ás mulleres.

SI433B

Solicitude de extinción do recoñecemento e acreditación de centros de información ás
mulleres.
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SI910A

Validación das medidas municipais de conciliación de promoción autonómica

CONSELLERÍA DE FACENDA
Código Denominación
FA108A

Cesión de uso a entidades públicas ou privadas sen fins de lucro

FA407A

Bolsas de formación na área da estatística pública no Instituto Galego de Estatística.

FA701A

Inscrición no Rexistro Xeral de Contratistas

FA701B

Modificación no Rexistro Xeral de Contratistas

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
Código

Denominación

AU113A

Autorización de obras ou traballos no dominio público hidráulico e zona de policía de
leitos.

AU114A

Autorización de vertidos o mar ou o leito dos ríos

AU208A

Concesión para uso privativo de augas.

AU209A

Autorización para uso privativo de augas subterráneas (caudal medio anual, inferior a
7000m3)

AU211A

Constitución de comunidades de usuarios ou regantes de 20 ou máis partícipes

AU213A

Concesión de augas para abastecemento a urbanizacións e poboacións

AU214A

Autorización para a navegación

AU215A

Autorización de extracción de áridos en zona de policía de leitos

AU219A

Transmisión de aproveitamentos hidráulicos.

AU220A

Derivación de augas de carácter temporal

AU221A

Imposición de servidumes de acueduto

AU222A

Solicitude de outorgamento/modificación do título de entidade colaboradoras en
materia de control de vertidos e calidade das augas

MT101A

Informe de proxectos de planeamento urbanístico municipal.

MT101B

Subvencións aos concellos de Galicia para a redacción de instrumentos de
planeamento urbanístico.

MT101C

Subvencións para a adaptación dos plans xerais de ordenación municipal á Lei
2/2010

MT105B

Autorización de construción en solo non urbanizable de utilidade pública.

MT106A

Inscrición de entidades urbanísticas colaboradoras

MT107A

Protección da legalidade urbanística.

MT115A

Proxecto de expropiacións.
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MT117A

Toma de coñecemento de aprobación definitiva de planeamento.

MT205A

Autorización e licenza para instalación en estradas

MT205D

Instalación de salvacunetas e rampas.

MT205F

Construción de beirarrúa.

MT205G

Actividades para a conservación de edificios

MT205H

Construción de edificacións

MT205I

Cruce con tubaria subterránea.

MT205J

Talas.

MT205K

Desterres.

MT205M

Tendido paralelo e cruce aéreo

MT205N

Construción de cerre/muro.

MT205P

Autorización para a instalación de estacións de servizo.

MT205Q

Prórrogas de autorizacións para a instalación de estacións de servizo

MT205U

Conexión a rede de abastecementos de auga.

MT205X

Instalación sinais informativas.

MT205Y

Cruces por obras de fábrica.

MT205Z

Conducións subterráneas que non crucen a calzada, arcéns ou accesos.

MT206A

Reclamacións por danos.

MT206B

Informe sobre licencias en zonas urbanas.

MT206D

Axudas ós usuarios da A-9 entre Vigo e o Morrazo e entre a Coruña e a Barcala.

MT207B

Reversión de expropiacións.

MT208B

Subvencións aos concellos para o financiamento da reparación dos danos producidos
na rede de estradas e os seus elementos funcionais e auxiliares, causados polos
incendios forestais

MT208C

Medidas urxentes para a reparación de danos que afectasen a rede de estradas
locais e os seus elementos funcionais e auxiliares de titularidade pública

MT208D

Medidas urxentes para a reparación de danos sufridos en establecementos
comercias, mercantís, industriais, turísticos e deportivos, situados en instalacións
portuairas

MT301B

Autorización de transportes especiais

MT301C

Visado de autorizacións de transporte público de mercadorías de ámbito local-Galicia
(vehículos de ata 3,5 tm)

MT301E

Rehabilitación de autorizacións de transporte caducadas por falta de visado

MT301J

Autorización de transporte regular temporal a praias

MT301K

Prórroga transporte regular temporal a praias.

MT301L

Certificación para matriculación e expedición de permiso de circulación ou cambio de
titularidade

MT301N

Autorización de transporte público de mercadorías de ámbito local

MT301P

Autorización de transporte e actividades auxiliares e complementarias.
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MT301S

Autorización prestación de servizos regulares permanentes de viaxeiros, concesións
de varios titulares mediante a utilización dun mesmo vehículo (solapamento).

MT302A

Adxudicación ou unificación de concesións de servizos públicos regulares de
transporte de viaxeiros por estrada

MT302B

Transmisión de concesións.

MT302C

Adscrición de novos vehículos ou solicitude de modificación de vehículos adscritos a
concesións de transporte público regular de viaxeiros

MT302D

Incremento ou modificación extraordinaria de tarifas de concesións de transporte
público regular de viaxeiros

MT302E

Modificación das concesións de explotación de servizos regulares de transporte de
viaxeiros por estrada

MT302F

Autorización do aumento de tarifas dos servizos de transporte regular de viaxeiros

MT302G

Adscrición simultánea de vehículos.

MT302H

Autorización de transportes regulares de uso especial (escolares, obreiros,
nocturnos,.).

MT302N

Aprobación de cadros de tarifas.

MT302P

Establecemento e autorización para servizos de transporte público regular temporal
con cobro individual a lugares de lecer

MT302Q

Autorización para servizos de transporte público regular temporal con cobro individual
a lugares de lecer

MT302R

Autorizacións transporte público regular de uso especial en lugares de lecer.

MT303A

Autorización para a substitución de concesións de transporte.

MT304A

Visado de autorización de transporte MPC

MT304B

Visado de autorización de transporte MPD/MDL/OT

MT304C

Visado de autorización de transporte VD

MT304D

Visado de autorización de transporte VPC

MT304E

Visado de autorización de transporte VT

MT304F

Visado de autorización de transporte VS

MT304G

Visado de autorización de transporte VSPC

MT304H

Visado de autorización de transporte VTC

MT305A

Transmisión de autorizacións de transporte público

MT305B

Transmisión de autorizacións de transporte privado complementario

MT307A

Baixa de autorización de transporte ou de actividade auxiliar e complementaria

MT308A

Autorización empresas operadoras de transportes.

MT309A

Inscrición no rexistro de asociacións profesionais de transportistas e de empresas de
actividades auxiliares e complementarias do transporte e participación no comité
galego de transportes por estrada.

MT320A

Solicitude de inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo

MT320B

Solicitude de modificación ou supresión da inscrición no Rexistro de Empresas
Operadoras do Transporte Marítimo
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MT402A

Axudas destinadas a entidades locais de Galicia para a implantación da axenda 21
local nos seus territorios.

MT402B

Premios a procesos de implantación e desenvolvemento da axenda 21 escolar de
Galicia

MT404A

Autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro.

MT404B

Autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro e o establecemento de plans
de seguimento para o período 2008-2012.

MT404C

Autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro consideración como IBE e
solicitude de exclusión para o período 2013-2020

MT405A

Axudas a Pemes de Galicia para a elaboración de memorias de sostibilidade
empresarial

MT405B

Premios Galicia á Peme sostible.

MT405C

Premios a experiencias curriculares no proxecto climática 2008-2009

MT407A

Axudas a concellos para a realización de proxectos de educación para a sostibilidade
vinculados ao plan xeral de ordenación municipal

MT408A

Axudas aos concellos galegos para a promoción de iniciativas medioambientais.

MT409A

Axudas para os concellos afectados polas inundacións producidas no mes de
novembro do ano en curso.

MT410A

Axudas aos concellos de Galicia para a implantación dun núcleo de sostibilidade no
seu territorio.

MT410B

Adhesión a rede galega de concellos pola sostibilidade.

MT701A

Autorización de actividades, obras, instalacións ou usos permitidos na zona de
servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

MT804A

Solicitude de inclusión no catálogo de árbores senlleiras

MT809C

Axudas económicas para a adquisición de pastores eléctricos para reducir os danos
que causan as especies cinexéticas aos cultivos

MT823B

Sorteo de postos de pesca de lamprea no río Tea.

MT951A

Axudas a Pemes de Galicia para o financiamento investimentos encamiñados á
reducción de gases de efecto invernadoiro.

MT962A

Informes para actividades suxeitas o ditame de incidencia ambiental

MT963A

Declaración de impacto ou efectos medioambientais.

MT964A

Recoñecemento de interese medioambiental para actos de carácter educativos ou
científicos.

MT965A

Inscrición no rexistro xeral de entidades e centros de educación ambiental de Galicia.

MT966A

Rexistro de asociacións protectoras de medio ambiente.

MT967C

Notificación previa del traslado de residuos perigosos

MT970A

Procedemento para a aplicación na comunidade autónoma dun sistema voluntario de
xestión e auditoría ambiental.

MT971B

Concurso para o fomento da recollida de pilas usadas en Galicia.

MT974B

Axudas á entidades locais de Galicia para o financiamento de proxectos en materia
de xestión de residuos.
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MT975A

Autorización de produción de residuos perigosos.

MT975B

Autorización de actividades de xestión de residuos.

MT975C

Notificación de actividades de produción e xestión de residuos

MT975D

Certificación de actividades de produción de residuos da construción e demolición.

MT975E

Autorización para a construción de instalacións de xestión de residuos urbanos ou
municipais

MT975F

Transmisión da autorización

MT976A

Solicitude de inclusión dun espazo no inventario de ocos.

MT976B

Solicitude de proxecto de recheo

MT978A

Subvencións para contratación de técnicos medioambientais.

MT980A

Rexistro de entidades de carácter ambiental da comunidade autónoma de Galicia.

MT982A

Autorización de admisión de residuos valoralizables en vertedoiros.

MT982B

Autorización de admisión de residuos procedentes doutras comunidades autónomas
para a súa eliminación en vertedoiros de Galicia

MT982C

Autorización de utilización de códigos 99 para residuos a eliminar en vertedoiros

MT984A

Axudas a fundacións, asociacións e entidades sen ánimo de lucro para o
financiamento de actuacións en materias relacionadas coa protección do ambiente

VI408D

Cualificación provisional para as actuacións de remate de fachadas e cubertas,
rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos
camiños de Santiago

VI409B

Cambio de réxime de aluguer a compravenda e de compravenda a aluguer de
vivendas de promoción pública.

VI409C

Amortización anticipada total de vivendas de promoción pública.

VI409D

Amortización anticipada parcial de vivendas de promoción pública.

VI413B

Cualificación de viviendas libres rematadas ao abeiro da disposición transitoria
primeira punto 2 a) do R.d.2066/2008.

VI421A

Área de rehabilitación integral dos camiños de Santiago 1ª fase cualificación
provisional para actuacións de rehabilitación en vivendas e/ou edificios de vivendas.

VI421B

Área de rehabilitación dos camiños de Santiago 1ª fase. Préstamo individual.

VI421C

Área de rehabilitación integral dos camiños de Santiago 1ª fase cualificación definitiva
e concesión subvención. Promotor individual.

VI427A

Promoción de vivendas de protección autonómica (cualificación provisional/definitiva).

VI427B

Autorización para percibir cantidades a conta.

VI427C

Autorización de modificación de proxectos

VI427E

Promoción de vivendas de protección autonómica uso propio cualificación
provisional/definitiva.

VI428C

Rexistro público de demandantes de vivendas de Galicia.

VI428D

Incorporación de vivendas ao programa Aluga

VI433B

Procedemento especial de innovación tipolóxica e construtiva

VI436A

Depósito de fianzas
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VI436B

Cancelación de fianza de contrato de arrendamento.

VI436C

Concesión do réxime de concerto par o depósito de fianzas.

VI436D

Cese do depósito de fianzas en réxime de concerto.

VI436E

Cambio do réxime xeral ao réxime de concerto.

VI440A

Bolsas de formación e especialización en materia de vivenda.

VI460G

Medidas de acción positiva para adxudicación de vivendas no programa de vivenda
en aluguer a mulleres vítimas de violencia de xénero.

VI470B

Directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.

VI471A

Xestión da renda básica de emancipación na Comunidade Autónoma de Galicia

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Código Denominación
IG302A

Concesión de avais a empresas.

IG401A

Promoción e tramitación de subvencións acollidas a Lei 50/85.

IG406D

Axudas de salvamento e reestruturación a empresas en crise.

IG420A

Cualificación de axentes comerciais mediadores no exterior para o apoio á
internacionalización da empresa galega.

IG526A

Apoio financeiro aos establecementos turísticos, hostalaría e comercio retallista nas
comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal

IG527A

Programa de préstamos para financiar proxectos de investimento na Comunidade
Autónoma de Galicia con fondos do banco europeo de investimentos (BEI).

IG528A

Bonificación de gastos financeiros nos prestamos do Igape para financiar proxectos
de investimento con fondos BEI no marco dos programas Impulsa-Lugo e ImpulsaOurense

IG621A

Liña de avais do Igape para facilitar ás empresas galegas o acceso a financiamento
operativo adicional

IG638B

Premios do IGAPE as iniciativas para o fomento da creatividade aplicada

IN104C

Concurso de premios a teses de doutoramento e traballos de investigación realizados
no eido do consumo.

IN105A

Inscrición de novas organizacións de consumidores e usuarios de Galicia no rexistro

IN107A

Subvencións en materia de consumo ás organizacións de consumidores da
Comunidade Autónoma de Galicia.

IN111A

Concurso para premiar as mellores memorias dos proxectos educativos
desenvolvidos dentro do marco da rede europea de educación do consumidor.

IN111B

Concurso público para seleccionar proxectos de educación do consumidor na escola,
dos centros educativos que desexen integrarse na rede europea de educación do
consumidor.

IN201D

Revisión de actividades artesáns do rexistro xeral de artesanía de Galicia.
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IN201E

Procedemento para a concesión, uso e control da marca 'Artesanía de Galicia',
propiedade da Xunta de Galicia.

IN203A

Obtención da autorización comercial autonómica.

IN204A

Autorización de prezos dos servizos de transporte urbano de viaxeiros en autobús.

IN205A

Autorización de prezos do transporte urbano de viaxeiros en autotaxi.

IN206A

Autorización de prezos dos servizos de abastecemento de auga á poboación.

IN216A

Subvencións a pequenos comerciantes individuais autónomos que abandonen a
actividade comercial, en desenvolvemento do plan de renovación e mellora do
comercio galego.

IN227B

Comunicación de datos para a inscrición na sección segunda de persoas
comerciantes retallistas sen establecementos permanente.

IN227C

Comunicación de datos para a inscrición na sección terceira de vendas a distancia.

IN227E

Comunicación de datos para a inscrición na sección quinta de franqueadores.

IN304A

Carne de artilleiro e outros carnes profesionais.

IN305A

Autorización para a utilización de explosivos en minería/obras.

IN306A

Autorización para a realización de voladuras especiais.

IN306C

Depósito auxiliar e distribución de explosivos

IN307A

Autorización a persoas físicas ou xurídicas para o aproveitamento de recursos da
sección A

IN308A

Autorización para a transmisión de dereitos mineiros.

IN309A

Concurso publico de permisos de investigación e concesións de explotación directas
sobre terreos francos resultantes da declaración de caducidade de dereitos mineiros
na Comunidade Autónoma de Galicia

IN309C

Concurso de dereitos mineiros.

IN311A

Outorgamento de permisos de investigación.

IN312A

Concesións derivadas de permisos investigación.

IN313A

Declaración da condición de mineral ou termal das augas.

IN313B

Concesión de aproveitamento de augas, termais e de manantial.

IN326A

Intrusións e deslindes

IN327A

Demasías.

IN330A

Paralizacións temporais

IN331A

Prórrogas de dereitos mineiros

IN334A

Expropiación forzosa por procedemento de urxencia

IN407A

Autorización a empresas para transformación, transporte e distribución de enerxía
eléctrica (alta tensión).

IN408A

Autorización a empresas para produción de enerxía eléctrica

IN409A

Autorización administrativa das instalacións dunha central de biomasa.

IN412A

Procedemento de adhesión de entidades colaboradoras ao plan renove de fiestras.

IN412B

Solicitude de axuda do Plan Renove de fiestras.

IN414C

Solicitude de axuda do Plan Renove de electrodomésticos
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IN417J

Axudas para o aforro e eficiencia enerxética: mellora da iluminación edificios
existentes (ILI)

IN417O

Renovación das instalacións de iluminación pública exterior existentes (ILE/SEM).

IN417T

Axudas públicas á coxeración non industrial (CNI).

IN417U

Axudas públicas á coxeración de pequena potencia (COX).

IN418A

Autorización das instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir da
valorización enerxética da biomasa forestal primaria na comunidade autónoma de
Galicia.

IN419A

Captación e procesamento dos datos de produción enerxética das instalacións
acollidas ao réxime especial de produción de enerxía eléctrica.

IN422A

Adhesión al plan de vehículos eficientes.

IN422B

Axudas para vehículos e transformacións tramitadas por concesionarias (entidades
colaboradoras tipo A) do Plan de vehículos eficientes.

IN422C

Plan de vehículos eficientes. Formulario de solicitude de axuda para transformacións
tramitadas por talleres (entidades colaboradoras tipo b)

IN422D

Adhesión o plan renove de equipos de climatización.

IN422E

Axuda ao plan renove de equipos de climatización.

IN422F

Adhesión ao plan renove de equipos de iluminación interior.

IN422G

Axuda do Plan renove de equipos de iluminación interior

IN520C

Premios ao desenvolvemento de novos contidos por internet.

IN532B

Axudas para compensar os danos sufridos en establecementos comerciais,
mercantís, industriais e turísticos causados polas inundacións producidas no mes de
outubro do ano 2006.

IN603A

Autorización aparellos a presión.

IN603B

Aparellos a presión (caldeiras).

IN603C

Autorización aparellos a presión: depósitos crioxénicos.

IN603D

Autorización aparellos a presión: instalación de aire comprimido.

IN605A

Instalación/modificación no rexistro de ascensores

IN605B

Notificación de cambio de empresa mantenedora de ascensor

IN608B

Autorización da posta en servizo de guindastre torre para obras ou outras aplicacións.

IN609N

Autorización/renovación talleres instaladores de limitadores de velocidade.

IN609O

Autorización de empresas de medición de tensións de paso e contacto en
instalacións de posta a terra.

IN610A

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

IN612B

Memoria anual de actividades realizadas por entidades de formación no ámbito da
seguridade industrial. Comunicacións previas

IN612C

Comunicación de inicio de cursos teórico prácticos no ámbito da seguridade
industrial. Comunicación previa.

IN613B

Expedición de carnes profesionais a operadores industriais de caldeiras.

44 de 71

Código Denominación
IN613D

Inscrición nas probas - expedición/renovación do carné profesional en instalacións
térmicas de edificios.

IN613E

Expedición de carnes profesionais para instaladores de gas (categorías A, B e C).

IN613L

Inscrición nas probas e expedición/renovación do carné de instalador ou reparador
autorizado de produtos petrolíferos líquidos.

IN613M

Inscrición nas probas/Expedición/Renovación do carné de operador de guindastre
móbil autopropulsado.

IN613N

Inscrición nas probas-expedición/renovación do carné de operador de guindastre
torre.

IN614D

Parte de accidente en instalación eléctrica de baixa tensión.

IN620A

Rexistro de instalacións de seguridade contra incendios nos establecementos
industriais

IN620B

Comunicación de incendios nos establecementos industriais.

IN621A

Rexistro de instalacións frigoríficas.

IN622A

Autorización de instalacións de calefacción, climatización e auga quente sanitaria.

IN622B

Inscrición/modificación no rexistro de instalacións de calefacción, climatización e auga
quente sanitaria

IN623A

Autorización de instalacións e almacenamento de G.L.P. En depósito fixo.

IN623B

Autorización de instalacións de almacenamento de G.L.P. En botellas.

IN624A

Inscrición/modificación de instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos
para o seu consumo na propia instalación.

IN624B

Inscrición/modificación de instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos
para o subministro de combustible a vehículos propios.

IN625A

Instalación receptora de gases combustibles.

IN627A

Autorización de canalización de gas.

IN627B

Instalacións de autorización conxunta anual de canalización de gas.

IN628A

Autorización de instalacións de almacenamento de produtos químicos.

IN629A

Autorización de reformas de importancia a propietarios de vehículos

IN630A

Acreditación como laboratorio para vehículos históricos.

IN630B

Catalogación dun vehículo como histórico.

IN633A

Autorización - modificación de organismos de control autorizados

IN635A

Reclamacións administrativas en materia de enerxía/electricidade.

IN635B

Reclamacións administrativas en materia de industria.

IN635C

Expedientes administrativos sancionadores en materia de industria.

IN638A

Solicitude de inscrición no rexistro de instalacións de raios x con fins de diagnóstico
médico

IN638B

Modificación no rexistro de instalacións de raios x con fins de diagnóstico médico.

IN639A

Inscrición no Rexistro de Control Metrolóxico de Fabricantes, Importadores,
Comercializadores ou Arrendadores
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IN639B

Declaración responsable de reparadores de instrumentos de medida suxeitos a
control metrolóxico.

IN643A

Rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos.

IN646A

Certificado autorización de vehículos que transportan mercadorías perigosas

IN646B

Asignación de contrasinal de homologación para prototipos de vehículos de
transporte de mercadorías perecedoiras.

IN646C

Emisión de certificados ATP para vehículos importados de transporte de mercadorías
perecedoiras.

IN647A

Autorización/renovación a talleres para a instalación de tacógrafos.

IN647B

Autorización/renovación de centros técnicos para a instalación, verificación, control e
inspección de tacógrafos dixitais

IN654A

Autorización instalacións radiactivas 2ª e 3ª categoría.

IN655B

Verificación de instrumentos de medida: cinemómetros.

IN655C

Verificación de instrumentos de medida: etilómetros.

IN655D

Verificación de instrumentos de medida: sonómetros, dosímetros y calibradores
acústicos.

IN655E

Verificación de instrumentos de medida: opacímetros.

IN655F

Verificación de instrumentos de medida: analizadores de gases de escape.

IN655H

Dilixenciado de libros-rexistro de instrumentos de pesada de funcionamento non
automático.

IN656A

Inscrición no rexistro de aparellos de elevación (guindastres móbiles
autopropulsados).

IN657A

Inscrición no rexistro de aparellos de elevación (guindastres torre).

IN661A

Autorización administrativa das instalacións dun parque eólico.

IN670A

Declaración de medios aparatos e persoal de centros de bronceado.

IN680A

Rexistro de instalacións de seguridade contra incendios nos establecementos
industriais.

IN711A

Axudas para proxectos de enerxías renovables.

IN805A

Axudas para equipamento de infraestrutura de investigación e bibliotecaria.

IN805B

Axudas para equipamento de infraestrutura de investigación.

IN805C

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.

IN805D

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de recursos mariños.

IN805E

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de biodiversidade e
recursos forestais.

IN805F

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de recursos
enerxéticos e mineiros.
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IN805G

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de biotecnoloxía e
tecnoloxías farmacéutica e de ciencias da saúde.

IN805H

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de tecnoloxías da
alimentación.

IN805I

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de i+d de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de tecnoloxías
ambientais.

IN805J

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de tecnoloxías dos
materiais.

IN805K

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de tecnoloxías da
construción e conservación do patrimonio.

IN805L

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de tecnoloxías da
información e das comunicacións.

IN805M

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de tecnoloxías de
deseño e produción industrial.

IN805N

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de ciencias sociais.

IN805O

Axudas para dotación de laboratorios e departamentos de I+D de empresas privadas
ou agrupacións de empresas de carácter privado do programa de sociedade da
información.

IN806B

Bolsas para persoal auxiliar de investigación (FP II).

IN806I

Axudas para incorporación de investigadores visitantes a organismos públicos de
investigación da comunidade autónoma.

IN807B

Bolsas de prórroga de terceiro ciclo.

IN808C

Prórroga dos contratos predoutorais de formación de doutores en organismos
públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia (programa María
Barbeito) do ano 2008.

IN808Q

Bolsas de iniciación á investigación agraria.

IN808R

Axudas para o ano 2010 da liña de incorporación estable do programa de
incentivación da incorporación e intensificación da actividade investigadora (i3) na
comunidade autónoma de Galicia con destino ós centros tecnolóxicos de I+D sen
ánimo de lucro.

IN810A

Axudas para asistencia a congresos e reunións científicas

IN811A

Axudas para organización de congresos e reunións científicas por parte de persoal
investigador non vinculado ao SUG.
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IN812B

Segunda prórroga das bolsas para a formación de doutores en grupos de
investigación da comunidade autónoma.

IN813A

Bolsas para realización de prácticas no centro de supercomputación de Galicia para
titulados universitarios en informática e titulados de FP 2º das especialidades /
familias profesionais de informática.

IN819A

Axudas para publicacións universitarias periódicas de carácter científico.

IN820B

Bolsas de formación en actividades relacionadas co plan galego de investigación,
desenvolvemento e innovación tecnolóxica - Incite (2006-2010) para o ano 2007.

IN821A

Premios Galicia de investigación. Premio Eugenio Montero Ríos de investigación
social para investigadores sénior.

IN821B

Premio Antonio Casares e Rodrigo de investigación científico técnica para
investigadores mozos.

IN821C

Premio Antonio Casares e Rodrigo de investigación científico técnica para
investigadores sénior

IN822A

Premios Galicia de investigación. Premio investigadores jovenes.

IN822B

Premios Galicia innovación júnior.

IN823A

Axudas para proxectos de articulación do sistema de apoio á innovación

IN824A

Premio Galicia de innovación empresarial.

IN825B

Axudas para proxectos de investigación básica.

IN825C

Axudas e incentivos para participación noutros programas.

IN825D

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. (medio rural)

IN825E

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. (medio mariño)

IN825F

Proxectos de investigación aplicada a grupos consolidados e de excelencia do
programa de biodiversidade e recursos forestais.

IN825G

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. Recursos enerxéticos e mineiros

IN825H

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. Biomedicina e ciencias da saúde.

IN825I

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. Tecnoloxías da alimentación

IN825J

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. Medio natural e desenvolvemento sustentable.

IN825K

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. Tecnoloxías dos materiais e da construción.

IN825L

Axudas para proxectos de investigación aplicada grupos consolidados e de
excelencia do programa tecnoloxías da construción e conservación do patrimonio.

IN825M

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. Tecnoloxías da información e as comunicacións
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IN825N

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. Deseño e produción industrial.

IN825O

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación.

IN825P

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación. Sociedade da informacións

IN825Q

Axudas para proxectos relacionados co turismo, ocio e deporte.

IN825U

Bases que rexerán o concurso público para a realización de tres proxectos de
investigación relativos ós centros de educación non universitaria de Galicia.

IN825V

Axudas para realización de proxectos de investigación aplicada de equipos de
investigación.

IN825X

Axudas para a elaboración de propostas ao VII programa marco.

IN827A

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia.Medio rural

IN827B

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia. Medio mariño

IN827C

Proxectos de investigación de centros tecnolóxicos do programa biodiversidade e
recursos forestais.

IN827D

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia.Recursos enerxéticos e mineiros

IN827E

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia. Biomedicina e ciencias da saúde

IN827F

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia. Tecnoloxías da información

IN827G

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia. Medio natural e desenvolvemento
sustentable.

IN827H

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia.Tecnoloxías dos materiais e da
construción

IN827I

Axudas para proxectos de investigación de centros tecnolóxicos da comunidade
autónoma galega

IN827J

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia. Tecnoloxías da información e as
comunicacións.

IN827K

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia.Deseño e produción industrial

IN827L

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

IN827M

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia.Sociedade da información.
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IN827N

Axudas para a realización de proxectos de investigación aplicada de centros
tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

IN829A

Selección de persoal para a formación específica en xestión da innovación e a súa
integración na rede XIGA

IN829B

Subvencións a Pemes galegas para a contratación de persoal na rede de xestores de
innovación de Galicia (XIGA)

IN830A

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación. Medio mariño.

IN830B

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.Medio mariño

IN830C

Proxectos de I+D de empresas privadas ou agrupacións de empresas de carácter
privado do programa de biodiversidade e recursos forestais.

IN830D

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.Recursos enerxéticos e mineiros

IN830F

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación. Biomedicina e ciencias da
saúde

IN830G

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.Tecnoloxías da alimentación

IN830H

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.Medio natural e
desenvolvemento sustentable

IN830I

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.Tecnoloxías dos materiais e da
construción.

IN830J

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.

IN830K

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación. Tecnoloxías da información e as
comunicacións.

IN830L

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación. Deseño e produción industrial.
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IN830M

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.

IN830N

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.Sociedade da información

IN830O

Axudas para a realización de proxectos de investigación de empresas privadas,
agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre
os seus fins ou realicen actividades de investigación.

IN840A

Programa Isidro Parga Pondal de axudas á contratación de doutores para a súa
incorporación en organismos públicos e privados de investigación da Comunidade
Autónoma de Galicia.

IN840C

Axudas para contratos predoutorais de formación de doutores en organismos
públicos e privados de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia (nova
adxudicación).

IN840D

Programa Ángeles Alvariño de axudas á especialización de doutores recentes para a
súa incorporación en organismos públicos e privados de investigación da
Comunidade Autónoma de Galicia (nova adxudicación).

IN840E

Axudas á incorporación de tecnólogos e axentes de innovación e xestión de
proxectos de I+d+I en organismos públicos de investigación e centros tecnolóxicos da
comunidade autónoma de Galicia nova adxudicación (programa Isabel Barreto)

IN840F

2ª prórroga das axudas concedidas para a contratación de doutores (programa Isidro
Parga Pondal) en organismos públicos de investigación da Comunidade Autónoma de
Galicia no ano 2006.

IN840G

Programa lucas labrada de axudas ao fomento da formación e especialización de
tecnólogos e axentes de innovación e xestión de proxectos de I+D+I en empresas e
entidades empresariais con sede na Comunidade Autónoma de Galicia que leven a
cabo actividades de I+D+I (nova adxudicación).

IN840H

Axudas correspondentes ao programa Manuel Colmeiro.

IN840M

Prórrogas das axudas á incorporación de tecnólogos e axentes de innovación e
xestión de proxectos de I+D+I en centros de investigación alleos ao sistema
universitario de Galicia ao abeiro das accións financiables polo FSE (programa Isabel
Barreto-2009)

IN841D

Subvencións para o cofinanciamento de proxectos subvencionados con anterioridade
noutras convocatorias de axudas estatais e internacionais.

IN841E

Subvencións á preparación de novos proxectos para a participación noutras
convocatorias de axudas estatais e internacionais.

IN841F

Axudas para a consolidación de plataformas tecnolóxicas.

IN841G

Subvencións para a dotación de laboratorio ou departamento de I+D

IN841H

Subvencións para investimentos innovadores.

IN843A

Bolsas para estadías fóra da comunidade autónoma para beneficiarios das axudas do
programa Ángeles Alvariño.
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IN845B

Axudas para a consolidación e estruturación das unidades de investigación
competitivas dos sistema galego de I+D+I

IN848B

Subvencións para investimentos innovadores.

IN849A

Subvencións para o financiamento de accións orientadas a produtos ou servizos de
innovación tecnolóxico relacionadas co xacobeo 2010

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Código

Denominación

CT102A

Autorización de actuación arqueolóxica

CT105A

Fomento para a conservación e a restauración de bens do patrimonio etnográfico de
Galicia

CT106A

Axudas a particulares e institucións sen ánimo de lucro para a conservación e
restauración do patrimonio etnográfico no territorio histórico dos camiños de Santiago

CT113A

Solicitude de depósito de bens mobles culturais en museos e arquivos xestionados
pola Xunta de Galicia.

CT114A

Autorización de saídas de fondos dos museos e arquivos.

CT116A

Autorización de reprodución de fondos de museos e arquivos de titularidade
autonómica.

CT128A

Inscrición no rexistro de entidades de promoción do camiño de Santiago.

CT128B

Cancelación no rexistro de entidades de promoción do Camiño de Santiago

CT135A

Incoación e declaración de bens de interese cultural.

CT135B

Solicitude de inclusión dun ben no inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia

CT207D

Solicitude de subvencións para producións ou coproducións audiovisuais en lingua
galega, con decidido contido artístico e cultural.

CT207F

Subvencións para a produción de curtametraxes en versión orixinal en lingua galega

CT208A

Subvencións para o desenvolvemento e produción de contidos dixitais interactivos en
lingua galega.

CT214A

Convocatoria para a concesión dos premios XXI Álvaro Cunqueiro para textos
teatrais, VII Manuel María de literatura dramática infantil e X Barriga Verde de textos
para teatro de monicreques.

CT221B

Axudas para a promoción, produción e edición do libro galego,a través da realización
de grandes proxectos editoriais en lingua galega

CT221D

Subvencións para a tradución para outras linguas de obras publicadas
orixinariamente en galego.

CT230A

Rexistro de bibliotecas de Galicia.

CT230B

Integración na rede de bibliotecas de Galicia.

CT230C

Creación de novos servizos de lectura.
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CT240A

Premio ás actividades produtivas no medio rural pola súa contribución á
conservación, recuperación e posta en valor do territorio histórico do camiño de
Santiago.

CT981A

Bolsas de formación en oficinas de información turística durante o ano de 2010.

CT981B

Bolsas para a formación de expertos turísticos en mercados emisores mediante a
realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo no estranxeiro

CT983H

Subvencións para a potenciación e mellora do turismo mediante a creación de aldeas
de turismo rural ou mellora de establecementos existentes de turismo e oferta
complementaria

ED101B

Convocatoria de curso e seminarios de formación e de intercambio de experiencias
para o persoal técnico especializado, para os compoñentes dos equipos de
normalización lingüística, para o profesorado en xeral dos centros de ensino non
universitario públicos, privados e privados concertados da común

ED101D

Proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros de titularidade da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para desenvolver no curso
académico 2011-2012.

ED103A

Subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para incrementar os usos da
lingua galega nos ámbitos da familia, da infancia, da mocidade e do tempo de lecer.

ED104G

Cursos de linguaxe administrativa galega que se realizarán nas escolas oficiais de
idiomas de Galicia

ED104H

Cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán
nas escolas oficiais de idiomas de Galicia

ED107A

Exención da materia de lingua galega no ensino básico e medio.

ED109B

Bolsas estadías de persoal de centros de estudios galegos de fóra no Centro Ramón
Piñeiro para a investigación en humanidades.

ED111A

Probas de habilitación profesional para a tradución e a interpretación xurada do
galego para outras linguas, e viceversa.

ED116A

Rede de dinamización lingüística.

ED202A

Axudas económicas para a formación práctica en centros de traballo

ED301B

Modificación da autorización de centros privados que imparten ensinanzas de réxime
xeral non universitario.

ED301C

Autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas artísticas.

ED301D

Modificación da autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas
artísticas.

ED301E

Autorización de cantidades que se percibirán por actividades escolares
complementarias, actividades extra escolares e servizos complementarios de centros
privados en réxime de concerto.

ED301F

Autorización de centros docentes privados e públicos que non sexan de titularidade
da consellería de educación e ordenación universitaria para impartir ensinanzas de
técnicos deportivos.
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ED301G

Modificación da autorización de centros docentes privados e públicos que non sexan
de titularidade da consellería de educación e ordenación universitaria para impartir
ensinanzas de técnicos deportivos.

ED301H

Extinción da autorización de centros docentes privados e públicos que non sexan de
titularidade da consellería de educación e ordenación universitaria para impartir
ensinanzas de técnicos deportivos.

ED301J

Solicitude de aboamento de paga extraordinaria por antigüidade na empresa (Centros
Educativos Concertados)

ED305H

Convocatoria, recoñecemento, certificación e rexistro das actividades de formación
permanente do profesorado e equivalencias das actividades de investigación e
innovación e das titulacións

ED305I

Solicitude como centro de prácticas do máster en profesorado de educación
secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas

ED306A

Obtención de Praza de alumno residente en centros residenciais docentes.

ED308A

Prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

ED312C

Inscrición á proba para acceso a ciclos formativos de grao medio de formación
profesional específica.

ED312D

Inscrición á proba para acceso a ciclos formativos de grao superior de formación
profesional específica.

ED312E

Solicitude de admisión aos estudos superiores de deseño

ED313E

Premios á innovación educativa para o profesorado de centros de ensino non
universitario sostidos con fondos públicos.

ED315A

Convocatoria para a acreditación do exercicio da dirección.

ED317A

Avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas da
formación profesional inicial

ED317B

Solicitude de exención de módulos de formación en centros de traballo (FCT) pola
correspondencia coa practica laboral

ED318A

Admisión ás probas de acceso ás ensinanzas deportivas

ED318B

Matrícula nas ensinanzas deportivas.

ED330A

Programa de libros de texto

ED330B

Axudas para a adquisición de libros de texto.

ED330C

Axudas para a adquisición de libros de texto - plurilingüismo

ED331A

Subvencións para o cofinanciamento do programa de apertura de centros educativos
públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia.

ED426A

Bolsas para estadías no estranxeiro e en centros españois situados fóra da
Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao Plan Galego de Investigación,
Innovación e Crecemento 2011-2015 (I2C)

ED431A

Axudas a universidades galegas para a organización de congresos, simposios,
xornadas e similares.
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ED432A

Axudas para a asistencia a congresos, simposios, seminarios ou similares destinadas
a estudantes universitarios

ED434B

Axudas destinadas ao financiamento dos xuros de préstamos concedidos nas
convocatorias dos cursos académicos 2009-2010 ou 2010-2011 ao alumnado
universitario galego

ED481A

Axudas de apoio a etapa predoutoral

ED504D

Plan de seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non
universitario.

ED511D

Acceso e admisión ao grao medio das ensinanzas profesionais de artes plásticas e
deseño.

ED511E

Acceso e admisión ao grao superior das ensinanzas profesionais de artes plásticas e
deseño.

ED514A

Axudas ao alumnado de niveis non universitarios para a adquisición dun ordenador
persoal.

ED515A

Solicitude de validación de módulos de ensinanzas profesionais de artes plásticas e
deseño

ED515B

Solicitude de exención do módulo de formación práctica en empresa, estudio ou taller
(FPEET) pola correspondencia coa práctica laboral

ED517B

Inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais.

ED517E

Convocatoria de probas libres de títulos extinguidos establecidos ao abeiro da Lei
Orgánica 1/1990, do 3 de outubro grao medio

ED517H

Solicitude de inscrición nas probas libres de módulos profesionais de ciclos
formativos de grao medio.

ED517I

Solicitude de inscrición nas probas libres de módulos profesionais de ciclos
formativos de grao superior.

ED517J

Inscrición para as probas libres de módulos profesionais de ciclos formativos de
formación profesional

ED518A

Premio ás actuacións de calidade na educación postas en marcha por centros
públicos de niveis non universitarios.

ED519A

Admisión no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos de 1º curso de
grao medio

ED519B

Admisión no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos de 1º curso de
grao superior

ED519C

Admisión no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos de 2º curso de
grao medio

ED519D

Admisión no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos de 2º curso de
grao superior

ED519E

Admisión a módulos profesionais de ciclos formativos de grao medio no réxime para
persoas adultas

ED519F

Admisión a módulos profesionais de ciclos formativos de grao superior no réxime
para persoas adultas

55 de 71

Código

Denominación

ED525A

Plans de mellora da calidade da educación de centros educativos.

ED526A

Solicitude de admisión e matrícula para programas de cualificación profesional inicial

ED527B

Inscrición para as probas libres de módulos profesionais de ciclos formativos de
formación profesional.

ED530A

Programa de cursos para a formación complementaria da aprendizaxe de linguas
estranxeiras, CUALE, nos centros públicos integrados, institutos de educación
secundaria e centros integrados de formación profesional

ED531A

Solicitude para a participación no programa de centros plurilingües

ED534A

Inscrición na proba para a obtención do título de bacharelato para maiores de vinte
anos.

ED540A

Inscrición nas probas para a obtención do título de graduado en educación
secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos-Ano 2013.

ED550A

Reserva de praza, cambio dun centro a outro ao que se estea adscrito.

ED550B

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

ED602A

Axudas para reestruturación de unidades de investigación en humanidades e ciencias
sociais

ED603A

Prórroga das axudas a contratos prodoutorais de formación en universidades do SUG
(Programa Mª Barbeito, nova adxudicación do 2009).

ED603B

Prorroga das axudas á contratación de doutores/as en universidades do SUG
(Programa Isidro Parga Pondal, nova adxudicación do 2009).

ED603C

Prórroga das axudas á incorporación de tecnólogos e axentes de innovación e
xestión de proxectos de I+D nas universidades do SUG (Programa Isabel Barreto,
nova adxudicación do 2009).

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Código Denominación
SA101H

Acreditación dos centros hospitalarios da comunidade autónoma de Galicia

SA101J

Autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios.

SA200A

Reintegro de gastos de prestación farmacéutica ao abeiro do artigo 4 do real decreto
lei 16/2012

SA301A

Solicitude de recoñecemento de interese sanitario para actos de carácter científico

SA357A

Declaración responsable para a integración das unidades de análise na rede
integradada de laboratorios de diagnóstico de triquina da Comunidade Autónoma de
Galicia

SA431A

Autorización sanitaria de apertura de piscina de uso colectivo

SA431B

Autorización sanitaria de reapertura dunha instalación de piscina de uso colectivo

SA434A

Solicitude de informe sanitario para concesión de augas de abastecemento de
poboacións

SA435A

Autorización sanitaria de funcionamento de vehículos funerarios.
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SA436A

Autorización sanitaria para a ampliación e construción de novos cemiterios.

SA437A

Autorización de suspensión ou clausura dun cemiterio

SA439A

Autorización sanitaria para construción de lugares especiais de inhumación.

SA440A

Autorización sanitaria de funcionamento de empresas funerarias, velatorios e
tanatorios.

SA450A

Autorización das empresas ou entidades para realizar as actividades de impartición
dos programas de formación en materia de hixiene alimentaria.

SA450B

Renovación da autorización das empresas ou entidades para realizar as actividades
de impartición dos programas de formación en materia de hixiene alimentaria.

SA451A

Autorización de funcionamento sanitario de industrias de alimentación e
establecementos de alimentación

SA451B

Autorización de modificacións nas industrias co número de rexistro sanitario.

SA454A

Rexistro sanitario específico de produtos

SA461D

Acreditación administrativa para o desenvolvemento de actividades de tratamentos de
mantemento con substancias opiáceas.

SA462A

Convenios de colaboración/cooperación para o tratamento, prevención e reinserción
social de drogodependentes.

SA463B

Cancelación da inscrición no rexistro de entidades colaboradoras do plan de Galicia
sobre drogas.

SA463C

Solicitude de declaración de interese para entidades colaboradoras do plan de Galicia
sobre drogas.

SA463D

Inscrición no rexistro de entidades colaboradoras do plan de Galicia sobre drogas.

SA463E

Modificación no rexistro de entidades colaboradoras do plan de Galicia sobre drogas.

SA464A

Autorización das entidades de formación do persoal non médico para o manexo de
desfibriladores externos

SA464B

Renovación da autorización das entidades de formación do persoal non médico para
o manexo de desfibriladores externos

SA481A

Autorización apertura por nova instalación ou traslado de oficina de farmacia.

SA485A

Toma de posesión como rexente, adxunto ou substituto de oficinas de farmacia

SA513A

Autorización de funcionamento dos pisos protexidos, vivendas de transición e
unidades residenciais para persoas con trastornos mentais permanentes.

SA646A

Rexistro de explotacións agrarias elaboradoras de produtos lácteos tradicionais.

SA648A

Certificado técnico sanitario de vehículos de transporte sanitario.

SA652A

Solicitude de realización de análise parasitolóxica.

SA653A

Autorización das industrias transformadoras de moluscos da especie acanthocardia
tuberculatum.

SA655B

Solicitudes de formación práctica de alumnos de universidades non pertencentes ao
sistema universitario de Galicia en centros asistenciais adscritos ao servizo galego de
saúde.

SA656A

Acreditación e concertación de centros sociosanitarios.

SA656B

Ingreso en unidades de longa estancia.
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SA659A

Autorización/renovación sanitaria para actividades relacionadas coa utilización de
células e tecidos humanos e produtos elaborados derivados destes.

SA659D

Rexistro oficial de establecementos e servizos biocidas da comunidade autónoma de
Galicia.

SA659E

Libro oficial de movemento de biocidas da comunidade autónoma de Galicia.

SA660A

Homologación de cursos de capacitación para realizar tratamentos praguicidas.
Praguicidas.

SA660B

Solicitude do carné de aplicadores manipuladores de praguicidas de uso ambiental e
de uso na industria alimentaria.

SA665A

Autorizacións especiais para cremación de cadáveres despois de 48 horas,
inhumación antes de 24 horas e exposición de cadáveres en lugares públicos.

SA666A

Autorización sanitaria para exhumación de cadáveres.

SA669A

Autorización de centros de rehabilitación psicosocial e laboral para enfermos mentais
crónicos

SA670A

Subvencións para a realización de programas destinados a prestar atención aos
enfermos con trastornos mentais persistentes nos dispositivos de apoio comunitario
dependentes das asociacións de familiares de enfermos psíquicos e outras entidades
sen ánimo de lucro.

SA670B

Axudas para a realización de programas de prevención do alcoholismo

SA673A

Licenza de funcionamento ós fabricantes de produtos sanitarios a medida.

SA673B

Revalidación da licenza de funcionamento ós fabricantes de produtos sanitarios a
medida.

SA680A

Autorización de laboratorio para a realización de determinados ensaios de control de
produtos alimenticios relacionados co consumo humano.

SA680B

Renovación da autorización de laboratorio para a realización de determinados
ensaios de control de produtos alimenticios relacionados co consumo humano.

SA701A

Autorización das entidades de formación do persoal que realiza as operacións de
mantemento hixiénico-sanitario das instalacións susceptibles de propagar a
lexionelose.

SA701B

Renovación das entidades de formación do persoal que realiza as operacións de
mantemento hixiénico-sanitario das instalacións susceptibles de propagar a
lexionelose.

SA702A

Autorización das entidades de formación do persoal aplicador de tatuaxes,
micropigmentación e piercing.

SA702B

Renovación da autorización das entidades de formación do persoal aplicador de
tatuaxes, micropigmentación e piercing.

SA703A

Autorización das entidades de formación do persoal operador de aparatos de
bronceado.

SA703B

Renovación da autorización das entidades de formación do persoal operador de
aparatos de bronceado.

SA800A

Acceso polos/as pacientes ou usuarios/as á información contida na historia clínica
electrónica
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CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
Código

Denominación

BS101A

Declaración de fundacións de interese galego, e inscrición en rexistro

BS101B

Transformación, fusión e agregación de fundacións de interese galego.

BS101C

Extinción de fundacións de interese galego.

BS101D

Autorización a fundacións para a enaxenación de bens inmobles.

BS101F

Nomeamento provisional de patróns nas fundacións de interese galego.

BS101G

Autorización para a delegación de facultades en fundacións de interese galego.

BS101H

Aprobación de presupostos de obras en fundacións de interese galego.

BS101I

Inscrición do cambio de persoas no órgano reitor das fundacións de interese galego.

BS101J

Inscrición da acción de responsabilidade contra membros do órgano reitor nas
fundacións de interese galego.

BS101K

Autorización para a aceptación de legados con cargo a fundacións de interese
galego.

BS101M

Autorización para comprometer as fundacións por encima de determinados máximos
legais.

BS101N

Modificación de estatutos de fundacións de interese galego

BS101O

Presentación do orzamento en fundación de interese galego.

BS101P

Presentación da rendición de contas en fundacións de interese galego.

BS208A

Subvención para desenvolvemento e produción de contidos dixitais interactivos en
lingua galega

BS305F

Recoñecemento oficial dos locais de ensaio.

BS308A

Inclusión no censo de entidades xuvenís

BS309A

Expedición de títulos de ensinanzas impartidas nas escolas de tempo libre
autorizadas

BS310Q

Programa Xuventude Crea

BS312A

Recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil.

BS319A

Carné Xove

BS401A

Axudas de prevención e apoio a familias en situacións carenciais graves para a
preservación dos menores no seu entorno.

BS401D

Habilitación de entidades colaboradoras de adopción internacional.

BS401E

Solicitude adopción internacional

BS401F

Solicitude de adopción nacional.

BS401G

Solicitude de acollemento familiar
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BS401I

Solicitude de actuacións dirixidas ó menor

BS423A

Solicitude do título de familia numerosa.

BS424A

Prazas para residencia de educadores en prácticas en centros de atención a
menores.

BS425A

Axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 e os puntos de atención á
infancia (PAI)dependentes das corporacións locais.

BS426A

Rexistro de mediadores familiares de Galicia.

BS426B

Solicitude de designación de mediadores familiares.

BS505A

Rexistro de entidades de acción voluntaria de Galicia.

BS508A

Subvencións aos concellos para o fomento e realización de actividades de
voluntariado.

BS603A

Ingreso en centros de atención a persoas maiores.

BS607A

Programa lecer e benestar.

BS608A

Programa de termalismo social para persoas maiores.

BS609B

Axudas individuais a persoas en situación de dependencia para facilitar a autonomía
persoal.

BS609C

Axudas económicas de carácter social para os traballadores do mar

BS611A

Recoñecemento do grao de minusvalidez.

BS613A

Solicitude de prestación da LISMI.

BS617A

Axudas individuais para o tratamento de drogodependencias en comunidades
terapéuticas.

BS618B

Programa de acollemento familiar de persoas maiores e persoas con discapacidade.

BS618D

Solicitude de axudas para situacións de emerxencia social.

BS620B

Subvencións a entidades de iniciativa social para investimento, mantemento e
promoción de actividades destinadas á prestación de servizos sociais especializados
na área de atención a persoas con discapacidade.

BS620C

Subvencións a entidades de iniciativa social para mantemento e promoción de
actividades nas áreas de atención ás persoas maiores e persoas con discapacidade

BS620D

Subvencións a entidades de iniciativa social para investimento, mantemento e
promoción de actividades destinadas á prestación de servizos sociais especializados
na área de atención aos menores

BS620E

Subvencións para o mantemento de determinados centros de inclusión e emerxencia
social

BS623A

Cofinanciamento servizos sociais comunitarios municipais.

BS626F

Solicitude de renda de integración social de Galicia (RISGA).

BS629B

Procedemento de baixa como entidade prestadora de servizos sociais no programa
do cheque asistencial.

BS640A

Integración na rede galega de centros de dia de atención social para persoas con
Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas

BS650A

Solicitude de pensión non contributiva de invalidez (PNC-I)
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BS650F

Complemento por aluguer de vivenda a pensionistas non contributivos (PNC)

BS650G

Solicitude de pensión non contributiva de xubilación (PNC-J)

BS660A

Servizo galego de apoio á mobilidade persoal para persoas con discapacidade e/ou
dependentes

TR300A

Selección e contratación de experto para a impartición das especialidades formativas
do plan FIP.

TR301I

Programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras ocupadas

TR301J

Solicitude de accións formativas dirixidas a persoas desempregadas (Fondo Social
Europeo).

TR301L

Procedemento para a inscrición e, se é o caso, acreditación dos centros e entidades
que impartan formación para o emprego no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia.

TR301M

Procedemento para o cambio de titularidade dunha entidade/centro de formación

TR303A

Solicitude de accións de apoio e de acompañamento á formación (Fondo Social
Europeo).

TR304A

Subvencións a entidades para a realización de accións de orientación, formación e
inserción laboral dirixidas a inmigrantes

TR330A

Recoñecemento da condición de entidade colaboradora do servizo público de
emprego de Galicia en captación de ofertas

TR340A

Cualificación iniciativas de emprego.

TR340D

Programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT).

TR341A

Aboamento de cotas á seguridade social.

TR341F

Axudas ao mantemento de centros especiais de emprego.

TR348B

Programa de transformación de contratos temporais en indefinidos

TR350A

Subvencións a casa obradoiros e escolas de oficio

TR350B

Subvencións para o funcionamento das unidades de promoción e desenvolvemento.

TR351Z

Incorporación ao programa de fomento da inserción laboral das mulleres vítimas de
violencia

TR353A

Subvencións a obradoiros de emprego.

TR355A

Solicitude de acceso ás probas de certificación e de expedición de certificados de
profesionalidade.

TR356B

Cualificación e inscrición como empresas de inserción laboral.

TR359A

Rexistro de asociacións profesionais de traballadores autónomos. Inscrición da
constitución da asociación

TR359B

Rexistro de asociacións profesionais de traballadores autónomos. Inscrición da
modificación de estatutos

TR359C

Rexistro de asociacións profesionais de traballadores autónomos. Inscrición da
identidade dos titulares da xunta directiva ou órgano de representación

TR359D

Rexistro de asociacións profesionais de traballadores autónomos. Inscrición da
apertura e peche de delegacións ou establecementos
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TR359E

Rexistro de asociacións profesionais de traballadores autónomos. Inscrición de
federacións, confederacións e unións de asociacións

TR359F

Rexistro de asociacións profesionais de traballadores autónomos. Inscrición da
incorporacións e separación de asociacións a unha federación, confederación ou
unión de asociacións

TR359G

Rexistro de asociacións profesionais de traballadores autónomos. Inscrición da
suspensión, disolución ou baixa da asociación

TR361A

Subvencións ao abeiro do Real Decreto 196/2010, do 26 de febreiro, polo que se
establecen medidas para facilitar a reinserción laboral así como o establecemento de
axudas especiais aos traballadores afectados polos expedientes de regulación de
emprego,

TR801A

Inscrición de centros especiais de emprego

TR802F

Expediente de declaración de situación legal de desemprego de socios de
cooperativas de traballo asociado.

TR802P

Concurso de iniciativas cooperativos

TR804A

Rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo (REGCON).

TR805A

Depósito de estatutos de organizacións empresariais e sindicais.

TR806A

Depósito de actas de eleccións sindicais

TR808A

Comunicación de folgas.

TR809A

Inscrición e seguimento de peches patronais

TR810A

Conflictos colectivos.

TR812A

Conciliación e/ou mediación

TR820A

Expedientes de regulación de emprego

TR821A

Axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da seguridade social a persoas
traballadoras afectadas por procesos de reestruturación de empresas.

TR822C

Autorización para o traballo do menor de idade

TR828A

Solicitude de recoñecemento médico

TR840K

Iniciativas emprendedoras e de emprego

TR841A

Autorización a persoas físicas e entidades para a realización de auditorías do sistema
de prevención.

TR901A

Declaración de fundacións de interese galego, e inscrición en rexistro

TR901B

Transformación, fusión e agregación de fundacións de interese galego

TR901C

Extinción de fundacións de interese galego

TR901D

Autorización a fundacións para a enaxenación de bens inmobles

TR901E

Aprobación de presuposto e rendición de contas en fundacións de interese galego

TR901F

Nomeamento provisional de patróns nas fundacións de interese galego.

TR901G

Autorización para a delegación de facultades en fundacións de interese galego

TR901H

Aprobación de presupostos de obras en fundacións de interese galego.

TR901I

Inscrición do cambio de persoas no órgano reitor das fundacións de interese galego.
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TR901J

Inscrición da acción de responsabilidade contra membros do órgano reitor nas
fundacións de interese galego.

TR901K

Autorización para a aceptación de legados con cargo a fundacións de interese
galego.

TR901M

Autorización a fundacións para operacións de crédito que superen os máximos legais.

TR901N

Modificación de estatutos de fundacións de interese galego.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR
Código

Denominación

MR101A

Solicitude de concentración parcelaria.

MR101B

Solicitude de certificados de propiedade ou de transmisión da propiedade en
concentración parcelaria

MR203A

Autorización para impartir cursos de manipulador-aplicador de produtos fitosanitarios.

MR203B

Carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios

MR205A

Cursos de formación en materia de benestar animal, procedemento de autorización
das entidades de formación e creación do rexistro delas.

MR239K

Solicitude de modificación do sistema de identificación xeográfica de parcelas
(SIXPAC).

MR240D

Solicitude de modificación da declaración de superficies na solicitude unificada
PAC/DR 2013

MR241D

Comunicación de cesión de dereitos do RPU

MR267A

Declaración obrigatoria de leite de vaca e/ou produtos lácteos comercializados polos
produtores con cota de venda directa

MR267B

Comunicación obrigatoria do gandeiro produtor sobre cambios de comprador

MR267C

Solicitude de autorización de comprador de leite de vaca a produtores

MR267D

Comunicación de actividade no sector do leite de vaca

MR267E

Comunicación obrigatoria de compradores sobre altas e baixas de produtores

MR267F

Relación de balances e declaración anual obrigatoria de leite de vaca adquirido por
compradores a produtores.

MR267G

Relación de balances e declaración obrigatoria de leite e /ou equivalente en leite de
vaca adquirida ou vendida a operadores distintos de produtores

MR267H

Declaración anual obrigatoria do uso de leite ou equivalentes en leite adquirido

MR267I

Declaración mensual obrigatoria do leite adquirido por compradores a produtores

MR268A

Axudas para a mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas a través
da redución dos custos de produción
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MR280A

Recoñecemento e rexistro das organizacións de produtores de leite na Comunidade
Autónoma de Galicia.

MR304A

Denominación de orixe protexidas.

MR305A

Axudas a empresas para a promoción e mellora da comercialización de produtos
agrarios

MR306A

Subvencións paran fomentar a produción de produtos agroalimentarios de calidade
de orixe animal

MR324A

Rexistro de sociedades agrarias de transformación

MR325A

Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria agrícola en
Galicia.

MR326A

Axudas para as agrupacións de produtores agrarios recoñecidas en Galicia.

MR329A

Axudas para a promoción, modernización e dimensionamento do asociacionismo
agrario en Galicia.

MR330C

Inscrición de entidades colaboradoras da Consellería de Medio Rural para a
realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en
materia agraria

MR330D

Homologación de cursos de formación impartidos por entidades colaboradoras
autorizadas

MR342A

Rexistro de agrupacións de produtores agrarios

MR346A

Elaboración de diversas listas por categorías profesionais para a contratación de
persoal laboral temporal na axencia galega de desenvolvemento rural.

MR347A

Rexistro de entidades con servizos de aconsellamento ou xestión de Galicia
(RESAXEGA)

MR360B

Autorización para o visado dos documentos de acompañamento R(CE) 436/2009

MR360C

Declaración para a realización de determinadas prácticas enolóxicas

MR360D

Inscrición no rexistro de embotellador

MR408B

Inscrición no rexistro de explotacións agrarias de Galicia

MR408C

Cambio de titularidade da explotación no rexistro de explotacións agrarias de Galicia

MR430A

Rexistro provisional de produtores de plantas de viveiro.

MR431A

Concesión do título de produtor de sementes e plantas de viveiro.

MR432A

Precintado de sementes e plantas de viveiro.

MR433A

Autorización modelo pasaporte fitosanitario.

MR433B

Declaración anual de cultivos.

MR437A

Inscrición no rexistro de maquinaria agrícola.

MR442A

Rexistro de produtores, comerciantes e importadores de vexetais.

MR443A

Axudas para o fomento da contratación de seguros agrarios.

MR446A

Axudas para plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia.

MR449A

Concesión de dereitos de replantación anticipada. Arrinque diferido dun viñedo na
Comunidade Autónoma de Galicia.
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MR461A

Regulamento da produción integrada e a súa indicación nos produtos agrarios en
desenrolo do Decreto 68/2004 de 11 de marzo.

MR462A

Axudas para a moratoria dos préstamos vinculados coa mellora de explotacións e
incorporación das persoas mozas á actividade agraria para o ano 2013

MR463A

Solicitude de axuda destinada a fomentar a aplicación dos procesos técnicos do plan
de biodixestión de xurros

MR501A

Rexistro de explotacións gandeiras

MR501C

Recoñecemento e inscrición no Rexistro galego de Asociacións de Criadores de
Razas Gandeiras Autóctonas de Galicia que creen ou xestionen libros xenealóxicos.

MR502A

Rexistro de operadores comerciais de gando.

MR504A

Rexistro de transportistas e vehículos para transporte animais vivos

MR505A

Autorización de veterinario para expedición de autorizacións de traslado de animais.

MR509A

Recoñecemento e rexistro de agrupacións de defensa sanitaria gandeiras.

MR510A

Recoñecemento do veterinario responsable dos programas sanitarios da ADSG

MR511A

Modificación do programa sanitario das agrupacións de defensa sanitaria gandeiras.

MR512A

Mantemento do recoñecemento e rexistro de agrupacións de defensa sanitaria
gandeira

MR513A

Fusión de agrupacións de defensa sanitaria gandeira.

MR514A

Integración de explotación pertencentes a un concello diferente daquel onde unha
ADSG estea recoñecida

MR515A

Declaración censal anual das explotacións gandeiras

MR516A

Rexistro galego de explotacións apícolas

MR516B

Validación do libro de rexistro galego de explotación apícola e declaración censual
anual

MR516C

Programas sanitarios excepcionais e de investigación ou experimentación en
apicultura

MR516D

Declaración de asentamentos apícolas en transhumancia

MR538A

Axudas a pequenas e medianas empresas agrarias ou explotacións agrarias
dedicadas á produción e cría de équidos para a realización de investimentos

MR538B

Axudas ás asociacións ou agrupacións de produtores equinos

MR538C

Axudas ás pequenas e medias empresas agrarias equinas dedicadas á
transformación e comercialización de carne de cabalo

MR538D

Axudas ás pequenas e medias empresas non agrarias e outras institucións

MR543A

Censo de produtores de cultivos relacionados coa peste do organismo NOCIVO
TUTA ABSOLUTA (MEYRICK)

MR551A

Indemnización por sacrificio obrigatorio de gando en programas de erradicación

MR552A

Indemnización por sacrificio e/ou destrución por encefalopatía esponxiforme bovina
(E.E.B.).

MR560A

Solicitude de autorización de entidades que imparten cursos de capacitación de
persoal que traballa con animais para experimentación e outros fins científicos,
incluída a docencia.

65 de 71

Código

Denominación

MR560B

Inscrición no rexistro dos centros de cría, subministradores e usuarios de animais de
experimentación.

MR561A

Autorización de laboratorios de autocontrol de salmonelas nas explotacións gandeiras

MR561B

Renovación da autorización de laboratorios de autocontrol de salmonelas nas
explotacións gandeiras

MR602A

Notificación para aproveitamentos madereiros en montes privados que conten cun
instrumento de xestión aprobado pola administración.

MR603A

Autorización para aproveitamentos madeireiros en montes privados que non conten
cun instrumento de xestión aprobado pola administración.

MR604A

Comunicación para aproveitamentos madeireiros destinados a uso doméstico.

MR605A

Axudas á silvicultura en bosques no medio rural

MR607A

Axudas a accións sectoriais de promoción da calidade na comercialización de
produtos silvícolas.

MR608A

Autorización de materias de base para a produción de materiais forestais de
reprodución.

MR609A

Autorización para a realización de actividades en terreos queimados, nas que a súa
viabilidade estea directamente relacionada coa desaparición do arborado.

MR610A

Autorización para a utilización do lume na eliminación de restos de aproveitamentos
forestais e de tratamentos silvícolas en zonas de especial risco de incendios forestais.

MR611A

Autorización para competicións con vehículos autopropulsados en zonas de especial
risco de incendios forestais.

MR612A

Autorización de aradura de terreos forestais para a implantación de cultivos agrícolas
ou pasteiros.

MR613A

Autorización para aproveitamentos de madeira queimada

MR614A

Autorización de pastoreo en áreas arboradas afectadas por un incendio forestal

MR615A

Autorización de uso de maquinaria non forestal nin agrícola nas zonas próximas aos
montes

MR621A

Inscrición no rexistro de persoas e provedores de material forestal de reprodución

MR621B

Inscrición no rexistro de campos de plantas nai de Galicia

MR621C

Notificación de obtención de material forestal de reprodución para propagación
vexetativa ulterior

MR621D

Notificación previa de recolleita de froitos, sementes, plantas e partes de plantas

MR621E

Notificación posterior á recolleita de froitos, sementes, plantas e partes de plantas

MR621F

Notificación previa á extracción e acondicionamento de sementes.

MR621G

Notificación posterior á extracción e acondicionamento de sementes

MR621H

Declaración de sementado/propagación vexetativa

MR621I

Notificación de produción de planta

MR621J

Notificación de mestura de lotes

MR621K

Declaración anual de materiais forestais de reprodución
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MR631A

Inscrición no rexistro oficial de empresas autorizadas para a recepción de produtos
forestais provenientes das zonas demarcadas

MR671A

Axudas para o fomento das frondosas caducifolias.

MR673A

Rexistro de sociedades de fomento forestal

MR702A

Premio AGADER ás iniciativas de desenvolvemento rural

MR703B

Axudas do programa 'Leader Galicia 2007-2013'

MR710A

Axudas a equipamentos para o fortalecemento do tecido asociativo no medio rural

MR758A

Solicitude de autorización para usos autorizables segundo o artigo 46º do
Decreto65/20009 do Plan Reitor de Uso e Xestión do parque natural do monte Aloia

MR800A

Solicitude de inclusión nas listas por categorías profesionais para a contratación de
persoal laboral temporal do Instituto Galego de Calidade Alimentaria

MR800B

Solicitude de actualización de méritos nas listas por categorías profesionais para a
contratación de persoal laboral temporal do Instituto Galego de Calidade Alimentaria

MR800C

Solicitude suspensión de chamamentos nas listas por categorías profesionais para a
contratación de persoal laboral temporal do Instituto Galego de Calidade Alimentaria

MR800D

Modificación de ámbitos nas listas por categorías profesionais para a contratación de
persoal laboral temporal do Instituto Galego de Calidade Alimentaria

MR801A

Bolsas para a incorporación de titulados superiores ó centro de investigacións
forestais de Lourizán.

MR801B

Bolsas para a incorporación de titulados superiores ó centro de investigacións
forestais e ambientais de Lourizán no marco do programa de recursos humanos do
plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

MR802A

Transferencia de material vexetal de reprodución do centro de investigacións forestais
e ambientais de Lourizán a viveiros forestais para a instalación de bancos clonais ou
hortos sementeiros.

MR803A

Autorizacións para utilización de instalacións e zonas de interese público.

MR805A

Participación no sorteo de permisos para pesca de salmón en coutos.

MR806A

Concesión de licenzas de pesca fluvial.

MR806B

Solicitude de plans de aproveitamento para a pesca profesional da anguia en augas
continentais

MR807A

Exame do cazador na Comunidade Autónoma de Galicia

MR809A

Axudas económicas para palia-los danos producidos por especies cinexéticas na
circulación viaria.

MR810A

Desenvolvemento do réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o inventario
de humidais de Galicia

MR813A

Catalogación, descatalogación ou cambio de categoría de especies ameazadas

MR813B

Solicitude de excepción ás normas de protección de especies catalogadas

MR816A

Axudas para contribuír ao mantemento dos valores ambientais dos parques naturais
e ao desenvolvemento socioeconómico da poboación local.

MR817A

Axudas para a educación ambiental.

MR818A

Solicitude de declaración de espazo natural de interese local.
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MR818B

Solicitude de declaración de espazo privado de interese natural.

MR820A

Axudas para a reparación de danos e perdas nos terreos cinexéticamente ordeadostecores de Galicia ocasionados polos incendios forestais

PE101A

Autorización para novas construcións e/ou modernización de barcos pesqueiros.

PE104H

Axudas a paralización definitiva das actividades de pesca dos buques pesqueiros de
acordo co regulamento (CE) 744/2008

PE114D

Axudas autonómicas á pesca costeira artesanal (FEP).

PE117A

Regularización e actualización de inscrición de embarcacións pesqueiras no rexistro
de buques e empresas navieiras e no censo da flota pesqueira operativa

PE118A

Axudas para o mantemento da competividade na actividade pesqueira, acollidas ao
réxime de mínimis.

PE153B

Axudas autonómicas para a contratación dun seguro no exercicio das actividades de
pesca, marisqueo e acuicultura

PE155A

Axudas a proxectos de execución dos plans estratéxicos zonais dos grupos de acción
costeira.

PE201C

Axudas destinadas ós establecementos de cocción do mexilón

PE208A

Subvencións aos proxectos colectivos de xestión integral para o aproveitamento dos
recursos mariños en Galicia

PE209A

Subvencións a proxectos colectivos de xestión pesqueira

PE211B

Axudas pola creación das organizacións de produtores pesqueiros que foron
recoñecidos antes o 1 de xaneiro de 2006 e o 1 de xaneiro de 2007 que actúan no
ámbito exclusivo da Comunidade autónoma de Galicia

PE401A

Permiso de explotación para embarcación. Renovación.

PE401B

Permiso de explotación para o marisqueo a pé e para percebe a pé

PE401C

Traslado do permiso de explotación de embarcación por nova construción.

PE401D

Permiso de explotación para marisqueo a pé con utilización de embarcación auxiliar.
Renovación.

PE401E

Transmisión do permiso de explotación para embarcación.

PE401F

Concesión-renovación da modalidade de marisqueo de percebe no permiso de
explotación para embarcación.

PE401G

Cambio de porto base.

PE402B

Inscrición no censo de embarcacións autorizadas na reserva mariña os Miñarzos.

PE402C

Inscrición no censo de titulares de permisos autorizados na reserva marítima ría de
Cedeira

PE403B

Autorizacións para artes específicas.

PE403F

Autorización para a expedición de documento por medio de talonarios

PE403G

Inscrición na marca de calidade pescaderías.

PE403H

Inscrición no directorio de entidades asociativas do sector acuícola.

PE404A

Concesión de permisos de inmersión de especies mariñas

PE405B

Pesca marítima de recreo: autorización para inmersión e concursos ou campionatos

68 de 71

Código

Denominación

PE501A

Autorización para a explotación de bancos naturais en dominio público

PE502A

Concesión para a instalación de establecementos de acuicultura na zona marítimoterrestre.

PE502B

Autorizacións para remodelar ou ampliar establecementos de acuicultura na zona
marítimo-terrestre.

PE502D

Autorización temporal para viveiros experimentais.

PE503A

Outorgamento de permiso de actividade e/ou concesión para instalacións de
establecementos de acuicultura na zona terrestre.

PE503B

Autorización para ampliación ou remodelación de establecementos de acuicultura na
zona terrestre.

PE504A

Prórroga de establecementos de cultivos mariños e auxiliares.

PE504E

Prórroga das autorizacións temporais de carácter experimental.

PE505A

Autorizacións para cambios de sistema en viveiros.

PE506A

Autorizacións para cambios de localización de viveiros.

PE506B

Permuta de puntos de fondeo entre viveiros de cultivos mariños.

PE507A

Autorización para cambios de dominio de establecementos de cultivos mariños e
auxiliares.

PE507E

Autorización para cambios de dominio de viveiros experimentais.

PE508A

Autorizacións para cambios de especies en viveiros.

PE510A

Autorizacións para ampliacións de especies autorizadas.

PE511A

Autorizacións de plans de extracción da semente do mexilón.

PE512A

Traslado de moluscos entre viveiros da mesma provincia.

PE512B

Traslado de moluscos entre viveiros situados en distinta provincia.

PE515A

Autorización extracción semente mexillón polos concesionarios de viveiros
(procedemento Seri).

PE515B

Habilitación para a extracción semente mexillón mediante acordo entre
concesionarios de viveiros ou as súas asociacións e confrarías de pescadores ou
agrupacións de mariscadores.

PE601A

Axudas ao ensino náutico e marítimo-pesqueiro

PE601B

Axudas económicas para formación práctica en empresas para alumnos.

PE601C

Axudas de formación en réxime de empresa tutelada para os titulados en ciclo
formativos de acuicultura.

PE606A

Criterios de admisión de alumnos de formación marítimo pesqueira, educación
secundaria obrigatoria, ciclos formativos de grao medio e superior en acuicultura e
formación náutico - pesqueira.

PE606B

Convocatorias de prazas de residencia nos centros dependentes da Consellería do
Medio Rural e do Mar.

PE607A

Procedemento para a obtención das titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de
pesca e patrón costeiro polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia.

PE607B

Axudas ós alumnos que complementen a súa formación con estadías nos centros
oficiais da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
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PE609A

Bolsas para a realización de teses de doutoramento en temas de investigación
mariña

PE616A

Solicitude da tarxeta de identidade marítima náutica de lecer.

PE616C

Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a obtención dos títulos que habilitan
para o goberno das embarcacións de lecer.

PE620A

Inscrición no censo de actividades auxiliares da pesca.

PE621A

Autorización para a realización de intervencións de mergullo profesional.

PE621B

Obtención ou renovación das tarxetas de mergullo profesional.

PE621C

Certificación de especialidade de mergullo profesional.

PE621D

Obtención do libro diario de mergullo.

PE621E

Cursos de iniciación ó mergullo profesional.

PE621F

Solicitude de tarxeta de certificacións profesionais para extracción de recursos
específicos con técnicas de mergullo.

PE624A

Inscrición, modificación, xestión e control do rexistro de buques da comunidade
autónoma de Galicia.

PE627A

Autorización de denda de produtos pesqueiros que non sexan obxecto de primeira
venda en lonxa.

PE629A

Axudas a organismos públicos ou semipúblicos para a realización de proxectos de
transformación de buques pesqueiros para a súa reconversión, con fins de formación
ou de investigación no sector pesqueiro ou para actividades distintas da pesca
(financiado polo Fondo Europeo da Pesca).

PE630A

Concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros de
ensino pesqueiro dependentes da Consellería do Mar
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ANEXO II- CRONOGRAMA DE TRABALLO

CRONOGRAMA DO PLAN ACHEGA: AXILIZACIÓN ADMINISTRATIVA 2014-2016
2014

LIÑAS DE ACTUACIÓN

2015

2016

Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec
1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª 1º 2ª

Constitución de grupos de
traballo
1. REVISIÓN DE
PROCEDEMENTOS Primera fase
ADMNISTRATIVOS
Segunda fase
2. SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDEMENTOS E
TRÁMITES
3. IMPULSO DA INTEROPERABILIDADE

4. IMPULSO DO MERCADO INTERIOR
Elaboración e aprobación do
Decreto de habilitación
5. ADAPTACIÓNS
NORMATIVAS

Ordes de incorporación
procedementos por
Consellerías
Elaboración e apobación do
Decreto de simplificación e
redución
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