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Recíclame

HUMOR TECNOLÓXICO

Naquel número de Código 
Cero, o 10, recolliamos un dato 
que hoxe chama a atención.: 
Galicia estaba por riba da media 
española na presencia das súas 
empresas en Internet. Os datos 
a este respecto eran alentado-
res, logo dunha época na que a 
Rede pasaba de ser o “bebedizo 
máxico” da nosa ranquéante 
economía para converterse 
nunha especie de engano onde 
nada era o que parecía.

Daquela cada vez eran máis 
as empresas que se “anuncia-
ban” nesta canle de comunica-
ción “a rede”, unha canle que 
xa,diciamos por aquel entón, 
non era cousa duns poucos 
elixidos.

Naquel número quixemos 
coñecer un pouco máis do que 
acontecía sobre I+D+i, e para 
iso decidimos repasar, ademais 
das empresas, outros sectores 
que vivían de preto a evolución 
das novas tecnoloxías.

Cun grande esforzo, fixera-
mos un especial no que perco-
rremos varios deses sectores, o 
que nos obrigou a incrementa-
la paxinación e tamén os exem-
plares, o que permitiría que 
aquela edición de “Código Cero” 
chegase a toda Galicia.

Neste número....Neste número....
Fálase moito de 

emprendemento e 
de innovación, pero 
se cadra non se fala 
tanto como sería o 

desexábel dos métodos e 
recursos que temos ao noso 
alcance para convertérmonos 
en novos empresarios ou en 
innovadores empresariais. 
Infórmase das consecuen-
cias dun proxecto destas 
características (servizos e 
solucións TIC con nome e 
obxectivos ben concretos), 
pero que pasa coas cau-
sas? Que lle dicimos dende 
Código Cero a un lector que 
nos pide consello sobre as 
portas que debe petar para 
materializar en feitos unha 
idea de mercado tecnolóxico-
dixital? Pois ben, para comezar a pór remedio 
a este baleiro de datos concretos, o Colexio 
Profesional de Enxeñaría Técnica de Galicia 
(CPETIG) está a desenvolver unha serie de 
actividades formativas e informativas para 
estudantes, titulados e futuros representantes 
do noso tecido produtivo ligado ao fenóme-
no dixital e ao coñecemento. Un exemplo 
disto é a Guía de emprendemento TIC para o 
inicio de actividades, que temos o pracer de 
ofrecer nas páxinas centrais destes número de 
Código Cero e que estamos seguros que será 

de utilidade para moitos 
profesionais, presentes e 
vindeiros, da nosa terra. 
Tanto a guía como o resto 
de actividades complemen-
tarias sitúanse ao abeiro dun 
convenio de colaboración 
con AMTEGA que contempla 
a realización de actuacións 
de formación, capacitación 
e promoción no ámbito das 
tecnoloxías da información 
en Galicia. En particular, este 
acordo recolle accións espe-
cíficas orientadas a formar e 
ofrecer ferramentas, como a 
presente guía, que axuden 
aos profesionais á hora de 
pór en marcha a súa idea 
de negocio, satisfacendo as 
súas necesidades formativas 
e de asesoramento. Nun 

plano máis específico, a guía inclúe cumprida 
información de valor sobre trámites para o 
inicio da actividade, obrigas a ter en conta, 
aspectos básicos de contabilizade e finanzas e 
múltiples informacións útiles sobre subven-
cións, axudas, préstamos ou busca de capital. 
Completamos a achega do manual coas 
páxinas de costume de Código Cero, aínda 
que, por motivos de espazo, o lector adver-
tirá a ausencia de determinadas seccións, 
que retomaremos con normalidade no noso 
vindeiro número.  
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Recíclame

O Centro Tecnolóxico de 
Telecomunicacións de 

Galicia, Gradiant, celebrou o 
pasado venres 10 de maio o seu 
5º aniversario, nun acto no que 
fixeron balance desta andaina 
deste proxecto fraguado na 
Escola de Enxeñaría de Teleco-

municación da Universidade de 
Vigo, principalmente polo seu 
actual director xeral, Fernando 
Pérez, xunto a outros profeso-
res (Francisco Javier González 
Castaño e Carlos Mosquera) que 
a través desta iniciativa axudan 
ás empresas galegas a ser máis 
competitivas. Actualmente Gra-
diant conta nas súas instalacións 

con 70 traballadores e xa está a 
pensar na súa internacionaliza-
ción coa apertura dunha oficina 
en Holanda, amais de pór en 
marcha unha nova área tecnoló-
xica de e-saúde e o lanzamento 
en breve das súas primeiras spin-
off. Na celebración estiveron pre-

senten distintos persoeiros 
como o reitor da Universida-
de de Vigo, Salustiano Mato; 
o concelleiro de Economía e 
Industria, Francisco Conde; 
e o alcalde de Vigo, Abel 
Caballero; que sopraron as 
candeas dun doce virtual 
nesta festa de aniversario 
e coincidiron en felicitar a 
Gradiant polo seu bo facer, 
demostrando a viabilidade 
deste proxecto que pon a 
investigación pública ao 

servizo do crecemento e a xe-
ración de emprego, transferindo 
os resultado do seu traballo ás 
empresas galegas, e conseguin-
do autonomía financeira grazas 
a traballos de I+D para distintas 
empresas (a transferencia de 
coñecemento supuxo máis da 
metade dos ingresos do Centro 
Tecnolóxico en 2012). 

O Camiño de Santiago 
xa forma parte dos 

mapas incluídos na Plataforma 
MiTierra Maps da Fundación 
Félix Rodríguez de la Fuente. 
Emporiso, o mapa interacti-
vo do Camiño compostelán 
-dispoñíbel dende o mes de 
outubro de xeito gratuíto 
para iPhone e Android- foi 
creado pola citada fundación 
en colaboración co Ministe-
rio de Educación, Cultura e 
Deporte e achega unha visión 
alternativa á ruta, permitindo 
aos peregrinos planificar o 
seu percorrido dende outro 
ollar. Cómpre engadir que esta 
achega posúe como novidade 
un mapa específico do Camiño 
de Santiago francés que xeo-
localiza iniciativas e recursos 
ligados á súa cultura e que, á 
súa vez, están directamente 

relacionados co ámbito rural e 
natural. 

Deste xeito, os camiñantes 
terán á súa disposición (tamén 
en inglés) toda a informa-
ción precisa sobre diversos 
aspectos como: 40 árbores 
senlleiras, 24 experiencias de 
emprendemento sustenta-
ble, 19 rutas de sendeirismo 
alternativas e 80 iniciativas 
relacionadas co turismo rural e 
cultural, distribuídas ao longo 
do percorrido. 

Por último, sinalar que Mi-
Tierra Maps é unha plataforma 
social, interactiva e multimedia 
que, a través dun sistema de 
capas de información, permite 
consultar a través do PC (e da 
súa aplicación gratuíta para 
dispositivos iPhone e Android), 
contidos xeolocalizados dun 
turismo máis sustentable. 

O presidente da Asociación Multi-
sectorial de Novas Tecnoloxías da 

Información e Comunicación, Ineo, Jorge 
Cebreiros, e máis o director territorial de 
Novagalicia Banco en Pontevedra, José 
Manuel Fernández, formalizaron en abril 
un convenio de colaboración para (entre 
outras cousas) pór a disposición dos 
membros da asociación os recursos pre-
cisos para materializar os seus proxectos 
de innovación. Este apoio da financeira 
galega a prol do financiamento da I+D 
amosa, en palabras de Ineo, a relevancia 
estratéxica do sector tecnolóxico-dixital 
como motor “para a recuperación e 
o crecemento da nosa economía e o 
compromiso de Novagalicia co I+D como 
factor chave para o despegue tecnolóxi-
co”. Noutras palabras: o acordo senta os 
alicerces dunha colaboración de longo 
percorrido concibida para aproveitar o 
potencial do sector TIC como puntal da 
reactivación económica da Comunidade.

Novagalicia Banco, en virtude disto, 
achegará un servizo integral que fornece 
aos asociados produtos de alto valor 
engadido, ademais dun servizo de ase-
soramento especializado. Entre os pro-
dutos salientan os avais requiridos nas 
solicitudes de anticipos das subvencións 

de proxectos, financiamento específico 
para anticipar o cobro das mesmas e ou-
tro tipo de instrumentos máis habituais 
como as liñas de desconto comercial, o 
leasing mobiliario e as pólizas de crédito. 
“O convenio favorece o acceso ao crédito 
por parte das compañías asociadas e fa-
cilita que estas poidan cumprir os requi-
sitos das administracións públicas para 

desenvolver proxectos de I+D, dotando 
ao sector dunha maior flexibilidade e 
competitividade”, apunta o presidente 
de Ineo. 

Gradiant celebra os seus cinco 
anos contribuíndo ao crecemento 
empresarial galego

Ineo e NovaGalicia Banco selan unha alianza 
para axilizar o financiamento do noso sector TIC

EDISA colabora con 
entidades sen ánimo de 
lucro 

 O En 1983 nacía a compañía EDISA co 
propósito de desenvolver solucións e 

servizos de xestión empresarial. Seguindo este 
fío e aplicándoo a unha vertente de compromi-
so coa contorna, veñen de anunciar a súa incor-
poración á iniciativa Mas Social, encamiñada 
a entidades sen ánimo de lucro e organizada 
pola Fundación Barrié e PwC. E cal será o papel 
representado por EDISA nesta acción? Pois a 
súa achega pasa polo desenvolvemento dunha 
plataforma software -denominada Mas Social 
Conecta- para a creación dunha web destinada 
a que as entidades participantes no programa 
Mas Social poidan mellorar un aspecto tan rele-
vante como as súas posibilidades de captación 
de fondos. A finalidade en cuestión é potenciar 
a comunicación das entidades do terceiro 
sector cara ao exterior, para que poidan amosar 
as súas actividades e ao tempo fomentar a cap-
tación de fondos. Cómpre subliñar que EDISA 
incluíu dentro desta plataforma unha pasarela 
de pagamentos onde os interesados poderán 
realizar as súas achegas a estas entidades. 
Asemade, salientar que entre as entidades 
beneficiarias do proxecto atópanse 10 asocia-
cións dedicadas a diversas actividades sociais, 
como é o apoio a persoas con discapacidade 
(autismo, parálise cerebral...). 
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Os peregrinos xa poden levar no 
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O CNTG organiza o día 23 un 
seminario técnico sobre alta 
dispoñibilidade en Linux

O Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia 
(CNTG) de Santiago acolle o vindeiro 23 

de maio unha actividade de gran interese para 
os profesionais galegos que queiran encamiñar 
os seus pasos cara uns servizos informáticos en 
clara proxección: os servizos de software libre. 
A actividade, que se desenvolve de 9:30 a 13:30 
horas, consiste nun seminario técnico sobre 
virtualización e alta dispoñibilidade en Linux. O 
seminario trasladará aos asistentes conceptos 
relativos á implantación de solucións de virtuali-

zación, balanceo de carga, xestión de recursos e 
un longo etcétera. 

O relator da xornada será Kenneth Peiruza, 
consultor IT, formador GNU/Linux e colaborador 
habitual, como docente de cursos LPI, do Centro 
de Novas Tecnoloxías.  

 w w w . s p r i n t m o t o r . c o m
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Este mes de maio toca falar de 
medidas a desenvolver para 

que os nosos pequenos poidan tirar o 
mellor partido posíbel das novas ferra-
mentas da información e 
a comunicación, sen risco 
algún. Falamos do ciclo 
de charlas informativas 
sobre seguridade na Rede, 
a cargo de profesionais da 
entidade EWC-ASIF (Elec-
tronic Walfare Consultors), 
que se vai desenvolver na 
Biblioteca Pública Ánxel 
Casal de Santiago de Com-
postela. As charlas están 
previstas para os días 7, 14, 
21 e 28 deste mes. 

Cómpre lembrar que 
a consultora EWC-ASIF 
agrupa profesionais e especialistas en 
sistemas informáticos e seguridade. As 
súas intervencións en Compostela xira-
rán arredor dos diferentes recursos que 
temos a man para minimizar até onde 
sexa posíbel os riscos que achega unha 
navegación sen axuda, sen restricións 
nin acompañamento. 

A charla do día 7 versará sobre a 
cuestión dos menores na Rede, a do día 
14 sobre a práctica cada vez máis esten-

dida do cibersexting, a do 21 de maio 
sobre Ataques na Internet e a do 28 
de maio xirará arredor da cuestión dos 
perigos potenciais das conexións Wi-Fi. 

As sesións comezarán cada xornada das 
indicadas ás 18.00 horas no salón de ac-
tos da biblioteca compostelá. A entrada 
será libre até completar a capacidade 
de sala. As charlas serán impartidas 
por José Luis Prado Seoane, consultor 
especializado en seguridade informáti-
ca, programación e hacking ético, e por 
José Antonio Iglesias Ramos, profesio-
nal con longa experiencia en intelixen-
cia 3W e fraudes en liña.  

EWC imparte catro charlas sobre seguridade 
na Rede na Biblioteca Ánxel Casal de Santiago 

 O  presidente de Telefónica, César 
Alierta, presentou o mércores 8 de 

maio as cifras da compañía corresponden-
tes ao período xaneiro-marzo. En termos 
xerais, semella que non hai parámetro 
no que non se acade ou se amose unha 
tendencia positiva, incluído o medre do be-
neficio neto da empresa, que foi finalmente 
do 20,6% até situarse en 902 millóns de 
euros a finais de marzo (á vez que o bene-
ficio neto básico por acción aumentou nun 
22,2% até os 0,20 euros por acción). Para 
Alierta, estes e outros avances acadados 
“no proceso de transformación da compa-
ñía”, tradúcense nunha “progresiva estabili-
zación do negocio e nun meirande grao de 
diversificación, á vez que se mantén unha 
continua mellora da posición financeira”. 

Dito doutro xeito: mantense un 
elevado nivel de rendibilidade, 
subliñou. 

A peche de marzo, achégase 
no informe, os ingresos da ope-
radora suman 14.141 millóns 
de euros (a metade dos cales 
xerados en Latinoamérica, con Brasil como 
principal dos seus mercados), o OIBDA 
acada 4.567 millóns de euros e o resulta-
do operativo sitúase en 2.066 millóns de 
euros. No estudo tamén se fai fincapé no 
esforzo despregado, entre xaneiro e marzo, 
a prol de avanzar na creación de solucións 
que se traduciran en novos negocios para 
a compañía. Falamos das iniciativas arredor 
dos terminais Firefox OS, que sairán á 
venda no terceiro trimestre de ano, o lanza-

mento dunha plataforma integral M2M ou 
os avances en servizos integrais de eHealth 
en Brasil, entre outros proxectos. Asema-
de, amosou unha traxectoria positiva a 
oferta converxente Movistar Fusión, que se 
afianza, en palabras de Telefónica, “como 
a principal panca comercial en España, 
mantendo un forte ritmo de captación de 
clientes no trimestre, un 47% dos cales in-
corpora novos servizos, e a finais de marzo 
xa suma 1,7 millóns de clientes”.  

Telefónica obtivo no primeiro trimestre un 
beneficio neto de 902 millóns de euros

César Alierta nunha imaxe recente de EFE



Seguen adiante, sen pausa 
e cada unha delas cubrindo 

interesantes eidos e vertentes da 
Sociedade do Coñecemento, as 
actividades formativas do Centro de 
Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG). 
Este luns temos que apuntar na 
axenda un evento sobre outro nicho 
de mercado en proxección: o nicho 
dos videoxogos en calquera das 
súas feituras e versións para diferen-
tes aparellos. A cita será o vindeiro 
4 de xuño, de 9.30 a 13.30 horas, no 

salón de actos do centro compos-
telán. Trátase, máis en detalle, dun 
seminario técnico sobre videoxogos 
a desenvolver por expertos das em-
presas Movendo e Gato Salvaje. 

Os relatores do seminario serán 
Juan Gestal, enxeñeiro informá-
tico especializado no deseño e 

programación de apps móbiles e 
creador de PixFans, un dos blogs 
de videoxogos máis recoñecidos 
do sector; Sergio Prieto, fundador 
de Gato Salvaje, animador 3D e 
escritor que está en posesión do 
Máster de Comunicación Audiovi-
sual da Universidade de A Coruña e 
o Máster do MA ISCA en Animación 
3D, e Fernando Prieto, socio de Gato 
Salvaje. Licenciado en Adminis-
tración de Empresas por el CUNEF 
de Madrid e actualmente, tras 
desenvolver labores como analista 
de innovación financeira e director 
do proxecto ON de Caixa Galicia, 
director da Fundación Caixa Galicia 
na Coruña. A xornada, informa o 
CNTG, constará de dúas partes: 
unha primeira parte enfocada en 
dar a coñecer o pasado, presente 
e futuro dos videoxogos indepen-
dentes e as ferramentas para o seu 
desenvolvemento, e unha segunda 
dirixida a trasladar aos asistentes os 
acertos e erros á hora de lanzar un 
proxecto internacional.

A xornada, a retransmitir por 
videoconferencia nunha ducia de 
centros CeMIT, vai dirixida preferen-
temente a profesionais do sector 
TIC con expectativas e interese en 
desenvolver proxectos propios e así 
como a outros perfís, con coñece-
mentos técnicos, interesados na 
temática. 

A firma galega Teixuapps, creada en 2012, anuncia 
a apertura dunha nova vía de negocio, que non é 

outro que a entrada no mundo do desenvolvemento de 
videoxogos, o que parecen querer facer pola porta grande, 
xa que farano recuperando algúns dos grandes títulos de 
referencia da Idade de Ouro do Software Español, leván-
doos a dispositivos 
móbiles e á web.

Por unha banda 
Teixuapps asinou 
un contrato con 
Paco Suárez, 
responsable das 
licenzas da antiga 
Opera Soft, o 
que permitiralle 
desenvolver e 
comercializar 
as evolucións 
de Livingstone 
Supongo (primeiro 
xogo deste popular 
estudio), Last Mission, Gonzalezzz e Goody, xogos que go-
zaran de grande sona na época dos ordenadores de 8 bits 
como o Spectrum ou o Amstrad CPC.

Pero esta empresa viguesa non vai limitarse a resucitar 
xogos de Opera Soft, senón que incluso apuntou máis 
alto, achegándose á desaparecida Dinamic ao selar un 
contrato con Víctor Ruíz, director de I+D de FX Interactive, 
para pór no mercado os destacadísimos Army Moves e 
Freddy Hardest.

Os seis xogos que desenvolverá Teixuapps chegarán 
ao público a través das canles habituais de venda de 
aplicacións móbiles, así como para web, estando dirixidos 
“tanto aos nostálxicos que os coñeceron nas súas edicións 
orixinais como aos seus fillos”, segundo comentou o direc-
tor da compañía, Marco Durán. 

Movendo e Gato Salvaje achegan en 
Santiago un seminario técnico sobre 
videoxogos

Unha compañía viguesa 
recuperará 6 videoxogos de finais 
dos anos 80

A rede RECETGA do CESGA multiplica 
por 800 a súa capacidade

O Centro de Supercompu-
tación de Galicia (CESGA) 

presentou o 30 de abril unha nova 
renovación do seu equipamento. O 
proceso vén da man da Xunta e do 
Goberno central, que investirán 3,4 
millóns co obxectivo de multiplicar 
por 800 a capacidade para compartir 
información da rede RECETGA (agora 
RECETGA-NOVA) do Centro de Super-
computación de Galicia.  
Na presentación ante os 
medios estivo presente o 
conselleiro de Economía, 
Francisco Conde, que fixo 
fincapé nas novas posibi-
lidades que se abren co 
devandito investimento 
para as Universidades, 
os investigadores e as 
empresas galegas. Conde 
salientou que a rede 
permitirá que as nosas 
institucións educativas 
superiores “cheguen a 

centos de milleiros de fogares de 
xeito simultáneo, abríndolles a porta 
para que se incorporen a iniciativas 
de ensino masivo en liña”. Na cita 
tamén participou o investigador da 
Universidade de Vigo David Posada, 
responsábel dunha aplicación sobre 
filoxenética empregada por 40.000 
usuarios de todo o mundo grazas a 
esta rede do CESGA.  
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A Asociación do Profesorado de Tecnoloxía 
de Galicia (APETEGA) organiza os días 31 

de maio e 1 de xuño as XII Xornadas de Tecnoloxía 
de Galicia, que celebraranse no IES A Guía de Vigo, 
con visitas didácticas á Escola de Artes e Oficios de 
Vigo e ao CITEXVI (ambas simultáneas), así como ao 
Centro de Interpretación do Parque Natural das Illas 
Atlánticas.

Aparte das mencionadas visitas didácticas que te-
rán lugar na sesión matinal da primeira xornada, este 
encontro para docentes desenvolverase seguindo 
un completo programa de relatorios e obradoiros, 
un bo número deles de natureza TIC. A inscrición ás 
xornadas (que abrirase o vindeiro día 17) custará 60 
euros para non socios de APETEGA, aínda que tamén 
poderán aproveitar a ocasión para asociarse (ingre-
sando 50 euros na conta de APETEGA en concepto de 
alta como socio), podendo así acudir ao encontro de 
balde. O prezo dos xantares e ceas non están incluí-
dos nas cotas de inscrición.

O número de prazas a estas xornadas está limitado 
a 120, asignadas por orde de inscrición e priorizando 
aos interesados que aboaran a súa cota de alta ou 
renovación como socios antes do día 1 de maio de 
2013.  

APETEGA leva as súas XII 
Xornadas de Tecnoloxía a Vigo

 |novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Juan Gestal impartindo un relatorio recente
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A Axenda Dixital 2014.gal encamiñou 893 millóns de euros dende 2009

A  Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA) presentou da man da súa directora, Mar Pe-
reira, o informe Balance 2009-2012 da Axenda Dixital, 
documento no que se recolle que a Xunta mobilizou 
un investimento de 893 millóns de euros entre 2009 e 

2012 para o desenvolvemento das liñas de acción establecidas na 
Axenda Dixital 2014.gal, incluíndo en tal orzamento capital público 
e privado que, en palabras de Pereira, “permitiu avanzar na exten-
sión de infraestruturas de telecomunicación en Galicia e nos plans 
de modernización da Administración e da Xustiza, así como na in-
tegración das TIC na educación, no ámbito sanitario e do benestar 
e no impulso do sector da economía do coñecemento”.

Pereira indicou que 3 anos despois da posta en 
marcha do Plan de Banda Larga dotouse de co-
bertura a máis de 655.00 habitantes dos 786.000 
que carecían do servizo en 2009, ou sexa, o 83% 
da poboación sen servizo. “As actuacións do 
Plan conseguiron así reducir dun 20% ao 3% 
a fenda dixital entre a Galicia rural e urbana e 
incluso contribuíron a que máis de 1,1 millóns de 
galegos teñan acceso a redes de nova xeración, 
con velocidades de 100 Mbps”, engadiu. Tamén 
salientou o inicio do trámite parlamentario da Lei 
de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicación 
que busca regular o impulso e a ordenación das infraestruturas de 
telecomunicación na Comunidade.

Outro dos eixos de actuación da Axenda Dixital é a inclusión 
das TIC en todos os ámbitos dos servizos públicos para conseguir 
unha mellor prestación para os cidadáns e unha administración 
eficiente, para o que se creou en 2012 a Axencia para a Moderniza-


Pleno do observatorio OSIMGA

“As actuacións do Plan conseguiron así reducir dun 
20% ao 3% a fenda dixital entre a Galicia rural e urba-
na e posibilitaron que máis de 1,1 millóns de galegos 
teñan acceso a redes de nova xeración, con velocidades 
de 100 Mbps”

| AMTEGA | 

ción Tecnolóxica que xa integra baixo unha única dirección a 282 
tecnólogos e os recursos orzamentarios de área tecnolóxica de seis 
consellerías. A súa posta en marcha, subliñou Pereira, está a evitar 
duplicidades administrativas ao suprimir 15 departamentos admi-
nistrativos conseguindo un aforro anual de 20 millóns de euros.

“Unha estratexia única para Galicia”, dixo, “que vai acompañada 
da posta en marcha tamén en 2012 Centro de Proceso de Datos 
Integral, que consolidará nunha única infraestrutura tecnolóxica 
todos os CPD existentes, ofrecendo un servizo centralizado a toda 
a administración galega e aforrando custos por valor de 3 millóns 
de euros”.

Dentro das liñas impulsadas pola AMTEGA para conseguir unha 
Administración máis eficiente, a directora do organismo destacou 
que o emprego do software libre en proxectos de calado como 
Abalar, a rede CeMIT e outros do ámbito da Administración permi-
tiu un aforro de 2,5 millóns de euros no período 2010-2011.

Ademais, informou, o Plan de Modernización da Administración 
autonómica “está a avanzar para conseguir unha administración 
máis transparente e aberta aos cidadáns as 24 horas do día os 365 
días do ano”. Neste sentido, a sede electrónica da Xunta permite 
xa aos galegos presentar pola vía telemática máis de 500 pro-
cedementos, máis do 30% dos dispoñibles e o 95% dos de nova 
creación. “Antes do inicio do Plan”, explicou, “só se podían xestionar 
electronicamente o 4% dos procedementos”.

Durante 2010 e 2011 a Xunta desenvolveu distintos programas 
de axudas para impulsar o sector da economía do coñecemento 
nos que se mobilizaron máis de 280 millóns de euros, dos que 133 
corresponden a capital privado, cos que se subvencionaron máis 
de 1.600 proxectos de carácter tecnolóxico na Comunidade. Ade-
mais, engadiu Mar Pereira, en 2011 aprobouse a convocatoria do 
programa FEDER-Innterconecta para fomentar o desenvolvemento 
de grandes proxectos de I+D+i no eido tecnolóxico (que está a 
mobilizar un capital de 60 millóns de euros), e as iniciativas Hos-
pital 2050 e InnovaSaúde con 90 millóns de euros, que permitirán 
“deseñar o hospital do futuro”.

Ademais, creouse o portal do emprendedor, aprobouse o Plan 
100 TIC para fomentar a internacionalización e está a elaborarse o 
Plan TransformaTIC para potenciar e reforzar o sector TIC.

En xullo de 2011 púxose en marcha o Centro Demostrador TIC, 
un punto de encontro entre a oferta do sector tecnolóxico de 
Galicia e demanda TIC do tecido empresarial galego, no que xa se 
presentaron 56 solucións tecnolóxicas e máis de 870 profesionais 
participaron nas súas actividades. O Centro puxo en marcha na 
rede o mapa de capacidades tecnolóxicas, MapaTIC.gal con de 178 
provedores e máis 400 produtos e servizos TIC galegos. 
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AMTEGA achega 9.000 euros en 2013 para contribuír á 
consecución do dominio .gal

Para contribuír á finalización 
do proceso para acadar un 
dominio para a lingua e a 
cultura galegas a directora 
da Axencia para a Moder-

nización Tecnolóxica de Galicia, Mar 
Pereira, e o presidente da Asociación 
PuntoGal, Manuel González, asinaron o 
pasado 8 de maio un convenio de cola-
boración a través do que o organismo 
da Administración autonómica achegará 
este ano 9.000 euros para financiar as 
xestións relativas á candidatura pre-
sentada ante ICANN, continuando así 
coa liña de colaboración principiada en 
2007.

 “A Administración autonómica vén 
apoiando institucional e financeiramen-
te esta iniciativa e desde 2007 achegou 
490.000 euros á Asociación para o des-
envolvemento das actividades necesa-
rias para a presentación da candidatura. 
Deste importe, máis de 200.000 euros 
corresponden ao convenio asinado en 
2012 entre a Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia e a Asocia-
ción puntoGal para financiar os custos 
de  matrícula (150.000 euros), o aval 
esixido pola ICANN (40.000 euros), así 
como as accións de difusión e participa-
ción nas actividades co organismo inter-
nacional e outras entidades vinculadas 
ao regulamento da rede celebrarán nos 
vindeiros meses.”

ICANN prevé avaliar as candidaturas 
recibidas antes de rematar o verán, e de 
superar a candidatura galega tal exame 
principiaríase un proceso que posibili-
taría que a finais do presente ano ou a 
primeiros de 2014 podamos gozar dun 

dominio .gal que sirva de bandeira da 
nosa cultura na Internet.

Contar cun dominio para a lingua e 
a cultura galegas facilita a localización 
de contidos dixitais no noso idioma e 
a creación dunha identidade na Rede, 
servindo tamén para indicar a galegui-
dade de entidades e servizos, así como 
para que compañías de fóra poidan abrir 
unha fiestra á nosa comunidade dirixín-
dose na nosa lingua (como xa están a 
facer algunhas multinacionais cos cida-
dáns cataláns a través do dominio .cat).

No acto de sinatura do pasado 
mércores 8 de maio, o presidente da 
Asociación PuntoGal, Manuel González, 

destacou que foi o apoio de máis de 
110 institucións de todos os espectros 
sociais e máis de 13.700 cidadáns o 
que posibilitou que a candidatura esti-
vese en condicións de superar o exame 
da ICANN e, tras agradecer o apoio da 
AMTEGA, engadiu que o obxectivo do 
novo dominio de primeiro nivel é ser 
autosuficiente, reinvestíndose todos 
os beneficios que acada a comercia-
lización de dominios no fomento do 
galego nas TIC. 


Mar Pereira o presidente da 
Asociación PuntoGal, Manuel 
González, durante a sinatura 
do convenio de colaboración
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Voluntariado Dixital, elixido pola UE 
como exemplo de boa práctica de 
inclusión social Repaso a tres anos de estratexia TIC

O coñecemento, en situacións normais, 
tende a pasar de persoas a outras. Ou 
sexa, a compartirse. As novas tecnoloxías, 
neste senso, non son unha excepción. 
Vémolo todos días: ou ben pedindo 
axuda a quen sabe sobre un programa 
ou un servizo, ou ben achegando nós 
mesmos esa axuda de xeito desinteresa-
do. O Programa de Voluntariado Dixital 
da Xunta diríxese precisamente a tirar 
partido desta arela de dar o que sabemos 
en materia TIC, axudando a que non tivo 
a oportunidade ou a sorte de formarse 
nesa cuestión. Esta iniciativa de loita con-
tra a fenda dixital vén de ser recoñecida, 
sen ir máis lonxe, pola Comisión Europea. 
De feito, segundo informa a axencia 
responsábel do programa (AMTEGA), este 
será obxecto dun seminario Peer Review 
a nivel europeo como exemplo de boa 
práctica en materia de inclusión social a 
través das TIC. 

Os seminarios Peer Review ou avalia-
cións por pares, informa AMTEGA, son 
unha iniciativa impulsada pola Comisión 
Europea para difundir entre os países 
membro  proxectos de interese en deter-
minados ámbitos para fomentar a apren-
dizaxe e o intercambio de información 
a través da avaliación e a análise crítica 
por parte de expertos nesa materia. Este 
método supón que o Estado membro, 
cuxa iniciativa resultou elixida, organice 
un seminario no seu territorio ao que 
convida a representantes doutros países. 
O seminario para analizar o Programa 
de Voluntariado Dixital celebrarase en 
Santiago de Compostela este outono. 
A capital galega, engádese, acollerá 
a expertos europeos en políticas de 
protección social, inclusión social e novas 
tecnoloxías que estudarán a efectividade 
desta iniciativa. 



O 
Pazo de Feiras e 
Congresos de Lugo 
está a celebrar 
estes días os seus 
3 quinquenios de 
actividade e, en 

palabras do seu director, Rubén López 
Fernández, “este 15º aniversario non 
podía ter mellor agasallo que entrar 
neste Pazo Dixital Europeo”, en refe-
rencia a que as instalacións luguesas 
estrearon en abril unha conexión de 
acceso á rede Internet de 10 Xbps, o 
que incrementará as posibilidades 
do recinto tal e como explicaron nun 
evento que se desenvolveu o venres 
día 12, e no que participaron Javier 
Mouriño, director xeral de Intermax Te-
chonology, compañía melidense encar-
gada de achegar esta conectividade; 
Marcos Martínez Carreira, representan-
te de Copcisa, compañía encargada da 
adecuación das instalacións do Pazo; 
e Pablo Rivera, responsable de Novas 
Tecnoloxías da Deputación de Lugo. 

O director do Pazo asegurou que “os 
servizos novidosos van estar baseados 
en dúas liñas: as videoconferencias 
a nivel empresarial, que antes inten-
tabámolas ofertar, pero non tiñamos 
a potencia tecnolóxica para que as 
empresas tivesen unha resposta co-
rrecta; e o servizo a feiras e congresos. 
Hoxe en día, no ámbito congresual, se 
non tes unha capacidade de baixada 
e subida importante a nivel Internet 
non podes dar ese respaldo” e como 
exemplo das novas posibilidades do 
recinto lugués, López Fernández adian-
tou que no mes de novembro preten-
den acoller alí a celebración dunha 
Campus Party “na que as sinerxías que 
podemos crear, e que temos capacida-
de para crear nesta provincia e neste 
comunidade, vanse amosar dun xeito 
claro, sendo a Campus Party con maior 
potencia celebrada ata o día de hoxe 
en España”, o que permitiría que máis 
de 5.000 participantes poidan estar 
conectados simultaneamente á Rede 
e entre si, o que tamén servirá para 
dar visibilidade ao potencial deste 
novo escenario dixital.

A xuízo de López Fernández “esas 

novidades non van repercutir só nas 
feiras, senón que tamén van ter un 
beneficio socio-económico importante 
na provincia, pois perdéronse unha 
serie de eventos que reportan unha 
cantidade importante á nosa cidade e 
á nosa provincia que agora mesmo si 
poderiamos recoller”. 

Sobre as posibilidades tecnolóxicas 
da nova infraestrutura de telecomuni-
cacións, o director xeral de Intermax 
Technology, Javier Mouriño, non só 
destacou que grazas a unha conexión 

de Nexus Fiber Optics “imos dar 
10.000 Mbps de velocidade” con-
fiando en que o Pazo “vai ser un 
referente a nivel europeo”, non só 
pola celebración da Campus Party, 
senón que “para calquera outro tipo 

de eventos porase en dispoñibilidade 
toda esta conectividade para prestar 
servizo cunha rede de transmisión en 
streaming multi-cámara. Isto permiti-

ría ter ata aproximadamente unhas 
50 cámaras emitindo en directo en 
HD a todo o mundo. Podiamos dicir 
que se abre unha xanela dende o 
Pazo de Congresos de Lugo a todo 
o mundo para que poidan ver que 
eventos están a celebrarse aquí”. 

Mouriño tamén quixo salientar 
que “temos a sorte de que este Pazo 
vai ser un dos primeiros puntos nos 
que se probe a tecnoloxía Wi-Fi AC, 
que podería ofrecer a cada disposi-
tivos ata 1.500 Mbps de velocidade 
(fronte aos 300 Mbps do Wi-Fi N que 
temos nos fogares) o que permítenos 
estar vendo calquera tipo de contido a 

tempo real”.
Pola súa banda, Pablo Rivera, 

director provincial de Fondos Eu-
ropeos e TIC, quixo deixar cons-
tancia do apoio da Deputación 

de Lugo a este tipo de proxectos, 
pois “todas estas iniciativas para 

estender as redes de banda ancha por 
toda a provincia son algo básico, algo 
fundamental” especialmente se van 
acompañadas por actividades que fo-
menten a utilización, pois considerou 
de suma importancia que a divulga-
ción das posibilidades tecnolóxicas de 
cara a fomentar o seu uso.  

O Pazo de Feiras e Congresos de Lugo ábrese ao mundo a 
través dunha xanela de 10 Xbps

Intermax: 
conectividade de primeira

| Intermax | ACHEGA A CONECTIVIDADE AO PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO |

Rubén López

Pablo Rivera

Marcos Martínez

Javier Mouriño
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Cando un accede a Google ou a calquera outro buscador 
estaría encantado con que a través dunha operación 
simple e rápida atopase na primeira páxina de resultados 
toda a información que está a procurar, pero ás veces 
téñense que realizar novas buscas ou avanzar na listaxe de 

páxinas ata chegar ao resultado óptimo. Para evitar esta situación e 
mellorar a calidade da información obtida, o Centro de Investigación 
en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC, citic-
research.org) desenvolveu técnicas intelixentes baseadas na creación 
semiautomática de aplicacións de integración lixeiras (mashups) que 
se están a aplicar en empresas como Denodo Technologies ou en 
sectores como a banca ou a industria téxtil.

Segundo nos lembran dende o centro coruñés, o volume de in-
formación que se 
xera en Internet é 
descomunal, estíma-
se que en dous días 
prodúcese a mesma 
cantidade de infor-
mación que dende a 
orixe dos tempos ata 
o ano 2003. Pero, de 
todo o que se encon-
tra na Rede, cales son 
os datos que está a 
buscar ou necesita 
unha empresa? O 
Centro de Investiga-
ción en Tecnoloxías 
da Información e as 
Comunicacións (CI-
TIC) leva anos desen-
volvendo proxectos 
de investigación nesta liña, que favorezan a obtención de informa-
ción máis refinada e axeitada ás buscas realizadas do xeito máis rá-
pido posible.

En definitiva, trátase de obter un software que baseado nun algo-
ritmo sexa quen de crear un sistema recomendador cun claro obxec-
tivo: recadar información máis relevante. 

Procuras máis refinadas 
Víctor Carneiro, responsable da Área Tecnolóxica do CITIC de In-

tegración de Aplicacións e Información, e investigador principal do 
Grupo de Investigación TELEMÁTICA, explica o funcionamento des-
tas aplicacións de integración de datos en dous pasos: "En Internet 
hai millóns de fontes, un buscador emprega complicados algoritmos 
para encontrar a información requirida pero non é quen de deter-
minar que fonte é a máis axeitada para a busca que realizamos. O 
noso software baseado en técnicas intelixentes permite, en primeiro 
lugar, a localización das mellores fontes de datos e a continuación, 
sobre ese primeiro nesgo, busca o contido relacionado, co que se 
conseguen buscas máis refinadas e eficientes. Trátase de quedar co 
que realmente interesa".

Estes sistemas recomendadores do CITIC obteñen mellores bus-
cas xa que integran todo tipo de datos e fontes heteroxéneas como 
páxinas html, arquivos Word, bases de datos ou formularios, conse-
guindo homoxeneizalas dun xeito rápido, en tan só segundos. Un dos 
obxectivos principais é conseguir que estas  operacións se realicen de 
maneira óptima e rápida, xa que as respostas lentas están condenadas 
ao fracaso.

investigación aPlicada
Entre os proxectos de investigación do CITIC levados á práctica 

destacan as aplicacións mashup de intelixencia colectiva que foron 
empregadas para colaborar nalgunhas das plataformas da compañía 
Denodo Technologies, referente internacional no acceso ás fontes de 

información desestru-
turadas. Para este caso 
en concreto, creáronse 
unha serie de algorit-
mos desenvolvidos para 
análise de formularios 
web, automatización de 
consultas, etc. Deste xei-
to, o sistema adáptase a 
cambios recorrentes nas 
fontes, a novas fontes,...

Desde o CITIC tamén 
se desenvolveron apli-
cacións orientadas á 
venda en liña na indus-
tria téxtil. Baseándose 
nunha aplicación de al-
goritmos deuse forma a 
un software que orixina 
un sistema recomenda-

dor que facilita información sobre produtos relacionados na procura, 
permitindo incrementar en máis dun 5% as vendas a través de web. 
En función dos pasos que o cliente realiza na súa procura, asígnase 
un peso á mesma, o que favorece a recomendación doutros produtos 
dentro dun volume de información enorme.

Para os investigadores do centro coruñés, o correcto manexo do co-
ñecemento é a día de hoxe un dos aspectos máis importantes para as 
empresas: integrar datos, analizalos e atopar o que se precisa do xeito 
máis eficaz posible é un dos grandes eidos nos que investigación TIC 
está a facer máis fincapé. Non é necesario saír de Galicia para atopar 
modelos de como levalo a cabo, o CITIC desenvolveu diferentes técni-
cas que facilitan este obxectivo.

Axudas do programa de consolidación e estructuración de unidades de 
investigación competitivas: Agrupación Estratéxica CITIC (CN2012/211). 
Cofinanciado por:
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O Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) 
celebrou o xoves 25 de abril (o Día Internacional das Ra-
pazas nas TIC) cunha xornada informativa con diferen-
tes centros educativos galegos sobre a importancia de 
promover e reivindicar o papel da muller nos sectores 

produtivos ligados á tecnoloxía. Deste xeito, diferentes representantes 
deste eido, o eido feminino das TIC, tiveron a oportunidade de falar di-
rectamente, a través de videoconferencia, coas que serán as vindeiras 
construtoras dun futuro tecnolóxico-dixital máis igualitario. Interese 
pola parte das nosas estudantes non faltou, e isto materializouse nun 
fluxo constante de preguntas e cuestións achegadas dende os centros 
cara ao CESGA, onde Luz Castro (Imaxin), Noa Orizales (Contidos Dixi-
tais), Marta Fernández Bugeiro (Smartbites) e Maica García Rodríguez 
(Frutifri) falaron polo miúdo de cadansúa experiencia á fronte dunha 
empresa inserida de cheo na Sociedade do Coñecemento, como 
galegas, como mulleres e, por suposto, como profesionais dun sector 
en clara proxección: o sector TIC. 

Xuntas coincidiron en moitas cousas, pero se cabe no que máis 
coincidiron foi en aconsellar ás novas xeracións femininas que non 
se poñan límites, que non teñan medo dun universo que segue a ser 
maioritariamente masculino (pero que dá sinais de querer virar cara 
ao igualitario, mesmo na nosa terra) e que teñan unha perspectiva 
global, traballando no mercado galego pero sempre co punto de vista 
no mundo. 

Isto polo que respecta á segunda metade da actividade coa que 
se conmemorou o Día Internacional das Rapazas nas TIC (un evento 
promovido pola Internacional Telecommunications Union, da que 
España é membro, para loitar contra a fenda dixital feminina nas 
novas tecnoloxías). Porén, a primeira parte da xornada do CESGA tivo 
un compoñente máis institucional, cunha liña temática común que 
o centro de investigación galego resumiu deste xeito: “É preciso que 
as mulleres sexan parte activa na creación, non só no consumo, das 
tecnoloxías que marcan as nosas vidas”. A actividade celebrada en 
Santiago é froito dunha unión de forzas: a do Centro de  Supercom-
putación de Galicia coa Universidade de Santiago de Compostela, en 
colaboración coa Consellería de Educación, a Secretaría Xeral de Igual-
dade, o Colexio Profesional de Enxeñeiros Informáticos e máis a Rede 
Galega de e-Learning. Foi, como dixemos, un acto presencial, pero 
tamén en liña, con varios centros conectados por multiconferencia e 
lanzando as súas dúbidas e cuestións acerca de como se atopa hoxe 
en día a Sociedade do Coñecemento dende unha vertente laboral. 

o Proxecto euroPeo ict-go-girls!
Lembrar que o CESGA é o coordinador dun proxecto europeo de 

innovación educativa denominado ICT-GO-Girls!, no que, ademais 
do CESGA, participan a Universidade de Santiago de Compostela e 
5 socios europeos de Austria, Polonia, Alemaña e Bélxica. Para falar 
deste proxecto xuntáronse no centro compostelán María R. Malmierca 
(CESGA), Beatriz Cebreiro López (USC) e Fernando Suárez, presidente 
CPEIG, para os que está claro que o problema da menor presenza 
de mulleres no sector (que non é un problema único da nosa terra, 
senón extensíbel a toda Europa, con maiores ou menores diferenzas), 
cómpre combatelo dende a raizame, é dicir, dende os primeiros chan-
zos da escada formativa e educativa. De aí que un dos seus espazos 
principais de traballo sexan os institutos, que é onde comezan a 

As nosas profesionais TIC convidan ás estudantes de 
secundaria a enfiar a súa carreira profesional cara ao 
tecnolóxico-dixital   

 Mulleres    usuarias e 
creadoras de tecnoloxía 

| CESGA  | DÍA INTERNACIONAL DAS RAPAZAS NAS TIC |

coller corpo definitivo as diferentes vocacións 
profesionais. Polo tanto, do que se trata é de 
contrarrestar a sobre presenza masculina nas TIC, 
algo que tampouco é exclusivo, por desgraza, 
deste ámbito produtivo. O programa inclúe, 
entre outras moitas cousas, metodoloxías de 
aprendizaxe e probas para mellorar as habili-
dades emprendedoras das mozas que estudan 
Educación Secundaria a través das canles e as 
ferramentas 2.0. A aplicación práctica corre a car-
go da Universidade de Santiago de Compostela 
(USC), Die Berater (Austria), Spoleczna Akademia 
Nauk (Polonia), Instituto Fraunhoffer IAO-
Stuttgart Uni (Alemaña), CVO Antwerpen-Zuid 
(Bélxica) e Donau-Universitat Krems (Austria). Un 
dos obxectivos básicos é crear, escolmar e aplicar 
contidos educativos e de lecer xerados de xeito específico ao abeiro 
do proxecto para facilitar ás mozas o seu achegamento emprendedor 
ás TIC. “O proxecto”, engadiu hoxe o CESGA, “constrúese arredor de re-
cursos e ferramentas de código aberto en acceso libre”. Por exemplo: 
simuladores de xogos, accións educativas, deseño dixital, creación 
de redes sociais entre as mozas participantes, escaparates virtuais de 
posíbeis empresas ou concursos.

aPoio institucional no acto
A primeira metade da xornada, como dixemos, tivo meirande ver-

tente institucional. Nela participaron a secretaria xeral da Igualdade, 
Susana López Abella; a directora da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira; o director da Axencia galega de 
Innovación, Manuel Varela e máis o director xeral de Educación, FP e 
Innovación Educativa, Manuel Corredoira. Xuntas/os salientaron a ne-
cesidade de superar a fenda de xénero nos estudos e nos empregos 
TIC, “un sector clave no desenvolvemento económico e con importan-
tes posibilidades laborais polo seu carácter transversal”.

as Profesionais dan o seu Punto de vista
Polo que atinxe ao miolo da actividade de celebración desenvol-

vida no CESGA, a xeira de exposición de casos concretos de em-
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prendemento galego 
e feminino no eido 
TIC, a primeira en 
intervir foi Luz Castro, 
a quen recentemente 
tivemos na nosa web para dar conta dun importante galardón do 
que foi obxecto: o que outorga o Colexio Profesional de Enxeñaría 
en Informática de Galicia, CPEIG, para distinguir a participación e o 
compromiso feminino a tódolos niveis do panorama tecnolóxico 
galego. Luz, co-fundadora dunha das empresas máis destacadas e 
experimentadas do eido TIC galego, Imaxin, falou no CESGA da súa 
experiencia formativa (é enxeñeira en Informática) e profesional, que 
colleu corpo ao rematar a carreira e ao coincidir cos seus compa-
ñeiros (e futuros socios) na necesidade de fuxir do que para moitas/
os outras/os tituladas/os foi daquela o principal escenario de estrea 
profesional: o ámbito dos bancos. “Sabiamos que a informática non 
tiña por que ser aburrida, de feito é moi creativa e permite a difusión 
de grandes valores”. Luz leva xa 16 anos, cos seus socios, á fronte do 
proxecto Imaxin. Durante a súa conversa coas estudantes no CESGA 
animounas a seren creadoras de tecnoloxías amais de usuarias. Todas 
podemos facelo, dixo. 

A seguinte en falar coas mozas foi Noa Orizales, responsábel de 
Contidos Dixitais, unha empresa galega especializada na creación de 
contidos multimedia para actividades de ensino en liña (e-learning), 
en definitiva: mantemento, aloxamento e deseño de aplicacións para 
os campus virtuais. Noa comezou falando da súa experiencia forma-
tiva, sobre o papel afastada do que teoricamente debera ser unha 
experiencia formativa específica para as TIC. De feito, estudou Huma-
nidades, “unha carreira na que estudamos de todo menos tecnoloxía”, 
sinalou. Con todo, leva xa seis anos á fronte de Contidos Dixitais, en 
boa maneira unha proba de que se pode estar no eido das novas 
ferramentas en liña sen necesidade de ter formación específica. De 
feito, dixo, a Sociedade da Información admite todo tipo de perfiles. 
“Pensade”, falou ás rapazas, “con perspectiva de futuro e sen autoli-
mitacións”. No seu caso persoal, a súa arela era traballar dende a súa 
terra, dende a súa aldea de Lugo, moi miúda, e lonxe das ocupacións 
laborais máis comunmente ligadas á súa formación. E grazas en parte 
ao seu interese e compromiso coas TIC e tamén a unha importante 

posta ao día noutras linguas diferentes ao galego 
(que che abre moitas portas no eido da lusofonía e 
achega imaxe de marca, pero que cómpre comple-

mentar con outras), acadouno. Neste intre, sinalou, a 
súa iniciativa desenvolve xa proxectos internacionais.

Logo de Noa, foi a quenda de Marta Fernández Bugeiro, 
CEO de Smartbites, unha iniciativa empresarial galega que se dedica 
á venda e distribución de produtos de alta gastronomía por Internet. 
Marta comezou falando de que a Rede permíteche facer cousas que 
antes eran imposíbeis, como por exemplo ampliar o radio de alcance 
dun establecemento gastronómico sen límites espaciais. Na súa 
iniciativa empresarial, ela achegou o compoñente tecnolóxico e o seu 
irmán a experiencia en restauración e gastronomía. “Non foi doado, 
pero tampouco é tan complexo como o pintan”, dixo, referíndose á 
súa andaina no sector TIC. Marta animou ás rapazas, conectadas co 
CESGA por multiconferencia, a apostar por este ámbito de traballo, 
porque lles pode permitir chegar a onde queiran. Deulles azos tamén 
para aprender outros idiomas, que son a chave fundamental para 
acceder a outros mercados. 

Por último, interveu Maica García Rodríguez, CEO de Frutifri, que 
comezou a súa vertente profesional na avogacía até que decidiu, 
certo intre, que cumpría introducir un importante compoñente de 
innovación nunha actividade económica moi tradicional e moi ligada 
á nosa terra: a venda de froitas e verduras. A súa intención foi adaptar 
este ámbito produtivo á nova realidade dixital e ás novas demandas, 
sendo a base de traballo da que partiu o negocio familiar dos seus 
pais, que contaban con varios establecementos de venda deste tipo 
de produtos. Ela e máis o seu equipo (os seus irmáns) decidiron botar-
lles unha man aos seus pais, xa que o negocio levaba un tempo sen 
resultar especialmente rendíbel. “Animámonos a facer cousas como a 
lista semanal da compra dos clientes, caixas personalizadas, activi-
dades de promoción de vida sa, consumo de produtos da nosa terra, 
e todo isto acompañado dunha web e máis un blog propios dende 
os que nos comunicamos cos nosos clientes, ferramentas de xestión, 
unha plataforma de comercio electrónico, etc”. A iniciativa, dixo, está 
funcionando. E todo grazas ao compromiso de innovación posto en 
xogo e, tamén, á presenza das novas tecnoloxías, que fixeron posíbel 
Frutifri e lle permitiron a Maica, a nivel persoal, que puidese conciliar 
dunha maneira máis axeitada a súa vida laboral coa familiar.  
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De esquerda a dereita, Luz 
Castro (Imaxin), Noa Orizales 
(Contidos Dixitais), Marta 
Fernández (Smartbites) e 
Maica García (Frutifri)


www.smartbites.net

www.frutifri.com
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A asociación empresarial INEO dá conta de recentes 
exemplos de innovación da man dos seus socios
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O emprendemento e a innovación son dúas máximas polas que tanto INEO, no seu conxunto, 
como os asociados, de forma individual, se rexen para crear novas solucións TIC, unha mostra 
disto son os seguintes exemplos:

 www.ourensemovil.com/saboresdeourense é unha web móbil que fai posible a consulta 
en smartphones e tablets de toda a información sobre o Concurso de Pinchos Primavera de 

Ourense. Na web poden visualizarse as imaxes dos pinchos, os seus prezos, os locais nos que se 
ofrecen e as indicacións para participar no concurso. Trátase, pois, dunha forma práctica e econó-
mica para que os visitantes teñan acceso á información as 24 horas do día e desde calquera lugar. 

 Emetel Insight Eficiencia Energética é un novidoso sistema de xestión e control do consumo 
de enerxía que permite supervisar todas as variables enerxéticas da empresa nas que está im-

plantada. Esta solución, aplicable a equipos eléctricos, de climatización, de iluminación e aos procesos 
produtivos, posibilita ter pleno coñecemento de cando e en que se consomen os recursos enerxéti-
cos. En base a estes datos, cada compañía pode crear hábitos que garantan o uso racional da enerxía.

 E-ditor é unha ferramenta web que facilita a creación de contidos dixitais de distinta 
natureza como libros de texto, cadernos de actividades, creacións literarias, etc. O e-ditor 

non utiliza un formato concreto de arquivo, polo que un mesmo contido pode ser publicado en 
diferentes estándares (ePUB, HTML5, SCORM) e con distintos estilos de presentación sen necesi-
dade de adaptacións por parte do usuario. 

 EnkiJC é unha aplicación modular que se desprega por todos os equipos da rede recollendo  
a información nun único punto. O seu principal obxectivo é monitorizar e medir todo tipo de 

elementos e variables (sistemas, aplicacións, dispositivos…) con tres grandes vantaxes: xerar alertas 
ante a aparición de incidencias no sistema, recoller información para analizala e definir medidas ao 
respecto e manter un histórico configurable do estado da empresa. 

 Aplicacións móbiles para a participación en poxas automatizadas para os sectores 
pesqueiro, agrícola e gandeiro, trátase de solucións que permiten operar nas diferentes 

lonxas a través dun teléfono móbil ou dunha tablet. Con estas aplicacións os usuarios poden par-
ticipar en transaccións on-line en distintas lonxas, mesmo sen presenza física. As solucións para a 
versión tablet permiten tamén xestionar previsión de compras, histórico de datos, adxudicacións 
por lonxa, rango de data, integración e comunicación de datos con ERP de xestión en tempo real. 
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Prólogo
Á GUÍA DE EMPRENDEMENTO TIC PARA O INICIO DE ACTIVIDADES

Ao longo da historia, “o emprendedor” foi unha figura sobre a que apenas se puxo aten-
ción como motor da innovación, a creación de riqueza e a xeración de emprego. A partir de 
mediados dos noventa, comeza a xogar un papel relevante no futuro inmediato en canto á 
reactivación da economía e dos mercados laborais. No actual contexto de crise económica, 
o impulso de políticas públicas que fomenten esta modalidade de desenvolvemento empre-
sarial son fundamentais  e deben estar sustentadas nun coñecemento claro e profundo do 
emprendedor e do emprendemento así como da previsión do impacto que pode supoñer o 
seu impulso. 

Ao mesmo tempo, dada a capacidade das “TIC” como xeradoras de crecemento económi-
co e emprego, e tendo en conta a compoñente innovadora que as caracteriza, preséntanse 
como un importante foco de oportunidades de negocio, susceptibles de ser explotadas por 
enxeñeiros de toda clase, tanto con experiencia profesional como recén titulados que quei-
ran iniciarse no mundo empresarial.

No afán de combinar estas dúas variables, a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Ga-
licia (Amtega) definiu a través da Axenda Dixital 2014.gal, unha liña de impulso ao sector da 
economía do coñecemento, que fai especial fincapé na creación de emprendedores creati-
vos que poñan en marcha e consoliden empresas de base tecnolóxica. Non obstante, para 
a consecución deste obxectivo é necesario facer fronte á falta de cultura emprendedora e 
ao medo ao fracaso e concentrar a oferta de apoio ao emprendedor, que se atopa dispersa. 

Entre as actuacións a desenvolver, a Amtega vén de asinar un convenio de colaboración co 
Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica de Informática de Galicia (CPETIG) que contempla a 
realización de actuacións de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías 
da información en Galicia. En particular, este acordo recolle accións específicas orientadas a 
formar e ofrecer ferramentas, como a presente guía, que axuden aos profesionais á hora de 
pór en marcha a súa idea de negocio.

O noso agradecemento ao CPETIG, aliado tecnolóxico nesta iniciativa, e ao Instituto Gale-
go de Promoción Económica (IGAPE), como colaborador, pola súa labor de formación, ase-
soramento e titoría constante aos emprendedores e emprendedoras na transformación de 
ideas en proxectos de empresa. A participación do IGAPE nesta iniciativa, busca pór en valor 
a multitude de servizos que presta esta institución no eido do emprendemento, e constitúe 
como outra mostra da súa incesante labor de apoio ao crecemento económico de Galicia.

Para que Galicia sexa unha terra de emprendedores, na que as novas empresas tecnolóxi-
cas poidan nacer, crecer e consolidarse para competir nun mercado mundial é preciso apoiar 
ás persoas que queiran comezar no mundo empresarial con todos os recursos dispoñibles. 
Esta guía ten como obxectivo satisfacer as necesidades formativas e de asesoramento para 
todos aqueles que desexen pór en marcha a súa idea de negocio.

     Yolanda García Ulla

    Directora da Área de Sociedade Dixital

    Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia - Amtega



Como dirían os vellos do lugar: “O camiño para a creación dunha empresa é retorcido”, dando a entender que ”hai que 
endereitalo”.

Probablemente, no inicio, atopámonos cunha idea ou oportunidade nova, ou simplemente algo que víamos que non 
funcionaba ben, algo que deberíase trocar noutra cousa máis sinxela e que non levase tanto tempo e esforzo desenvolvela. 
Ou tal vez foi a necesidade de ter capacidade para xerar ingresos, descubrila independencia económica ou volver a ela, o que 
nos levou a buscala idea de negocio coa que nos sentimos máis a gusto.

Pasamos tamén por momentos de reflexión: realmente quero emprender? realmente quero traballar por conta allea? 
teño claro o que cada un deses aspectos quere dicir? onde sinto que atoparei a miña tranquilidade económica e realización 
persoal? gustaríame facelo eu so? Sería mellor contar coa experiencia, saber e implicación doutros compañeiros? Podería 
atopalos e incorporalos o proxecto? onde podo seguir avanzando na miña idea? ….

Superadas esas primeiras etapas, cheo de ilusións, comezamos a analizala viabilidade da idea de negocio, a ila madurando 
e o mesmo tempo, elaborando o Plan de Empresa dun xeito profundo, coa mirada no futuro e, a vez, no inmediato. 
Descubrindo o entorno, súas ameazas e oportunidades; tamén as fortalezas e debilidades do que estabamos a crear, para, a 
continuación sinalar as metas a acadar, os obxectivos e as estratexias, tácticas, alianzas e colaboracións, persoas para integrar 
no noso equipo  e recursos, materiais e intanxibles que imos precisar para sacar a diante o proxecto e facelo medrar.

Esta Guía de emprendemento arranca neste punto do camiño, xa sabemos que queremos montar a nosa empresa. Agora 
toca decidilo tipo de empresa que mellor encaixa coas nosas necesidades e o noso perfil de risco. Qué tipo de empresa crear? 
Qué esixencias legais debo ter en conta?

Trátase de coñece-los principais requisitos legais, trámites e outros aspectos básicos que garantan o inicio da actividade:
• Elección da forma xurídica da empresa
• Os trámites e outras obrigas para o inicio da actividade
• Aspectos básicos de contabilidade e finanzas 

INTRODUCIÓN
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fORMA INDIVIDUAL 
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XURíDICA
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XURíDICA
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DE bENS

SOC. LIM. 
LAbORAL (S.L.L.)

SOSIEDADES
MERCANTíS

SOSIEDADES
COOPERATIVAS

fORMA
ASOCIADA

SOC. LIMITADA 
(S.L.) OUTRASSOC. ANÓNIMA 

(S.A.)

 Neste esquema non están as sociedades profesionais, reguladas na Lei 2/2007 
do 15 de Marzo, non son unha nova forma societaria, se non unha especialización  
en función do seu obxeto social, poden adoptar calquera forma societaria.

As diferentes formas xurídicas que nos podemos atopar son as que enumeramos a continuación:
•	 Empresario individual, cando a persoa física leva a cabo unha actividade empresarial, agraria, profesional ou artística.
•	 Comunidade de bens ou sociedades civís: Sen personalidade xurídica propia, son asociacións de varias persoas 

físicas que se unen para levar a cabo unha actividade.
•	 Cooperativas: Con personalidade xurídica, asociación de persoas que se organizan para traballar organizando unha 

empresa de propiedade e xestión conxunta, e que teñen como obxeto mellorar a situación dos seus membros e da sua 
comunidade.

•	 Sociedade anónima. (S.A.) é aquela sociedade mercantil no que o capital social está repartido en títulos ou accións e 
os socios da sociedade teñen unha porcentaxe dos mesmos. A responsabilidade dos socios ou accionistas queda limitada 
ao que aportan.

•	 Sociedade de responsabilidade limitada.  É unha sociedade mercantil na que o capital social está dividido en 
cuotas sociais de distinto ou igual valor chamadas participacións sociais e na  que a responsabilidade dos socios se cir-
cunscribe exclusivamente o capital aportado por cada un.

•	 Sociedade colectiva. Trátase  dunha sociedade externa, que actúa e responde frente a terceiros como unha persoa 
diferente á dos  socios, que realiza actividades mercantís ou civís baixo unha razón social unificada, e que a diferenza da 
sociedade de responsabilidade limitada ou anónima os socios responden ilimitadamente das débedas que non se cubran 
co capital social.

•	 Sociedades comanditarias. En este tipo de sociedades poden existir socios con responsabilidade limitada e socios 
con responsabilidad ilimitada

•	 Entidades sin fins de lucro: fundacións, ONG, Asociacións.

FORMAS XURÍDICAS DUNHA EMPRESA

EMPRENDEMENTO TIC. GUÍA PARA O INICIO DA ACTIVIDADE
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TRÁMITES PARA O INICIO DA ACTIVIDADE

Sociedades sen personalidade xurídica ou non mercantís

As formas xurídicas de Comunidade de bens, Sociedades civís e o Empresario individual, non teñen personalidade xurí-
dica propia, xa que a personalidade da empresa correspóndelle o titular ou titulares da mesma exercendo a actividade de 
forma persoal.

A súa posta en marcha leva menos trámites, menos tempo e menos custos poñelas en marcha. Sen embargo, o titular 
ou titulares do negocio, responden con seu patrimonio persoal presente e futuro das débedas e responsabilidades en que 
se poda incorrer no desenvolvemento do negocio. Incluso se o empresario estivese casado en réxime de gananciais pode-
ríanse ver afectados os bens do cónxuxe

Teñen a particularidade que non precisan xustificar un mínimo de capital investido na empresa para inicialas súas acti-
vidades.

Sociedades con personalidade xurídica ou mercantís

Precisan dun mínimo de capital investido na empresa
O seu nome debe ser aprobado polo Rexistro Mercantil Central
A responsabilidade dos socios limitase as súas aportacións.

O empresario individual ou autónomo

Empresarios individuais ou profesionais son aquelas persoas físicas que pola súa conta e risco levan a cabo unha activida-
de profesional ou empresarial de produción de bens ou prestación de servizos, vulgarmente sos os chamados Autónomos, 
o que é un erro xa que o Autónomo e un réxime da seguridade social (Réxime Espacial de Traballadores Autónomos ou por 
conta propia -RETA-), hai empresarios que non son autónomos e autónomos que non son empresarios.

Inicio da actividade como empresario

1. Para iniciala actividade o empresario ou profesional, coma persoa física, ten que darse de ALTA na AEAT presentando 
un dos modelos 036 ou modelo 037 (este último é un modelo simplificado que na meirande parte das veces será 
suficiente). Trátase da declaración censual e rexistro do comezo da actividade no censo da Axencia Tributaria. Con esta 
declaración censual indicarase:

• A actividade que se levará a cabo (mediante o Epígrafe do IAE)
• Os locais afectos á actividade
• A nosa elección do réxime tributario de aplicación o IRPF e IVA

2. Unha vez realizado o trámite anterior, e se o empresario realiza a actividade dun xeito habitual, hai que darse de ALTA 
na SEGURIDADE SOCIAL, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou por conta propia –RETA-. Tamén deberán 
darse de alta neste réxime os familiares que conviven co empresario e vaian traballar con el.

Forma xurídica Capital mínimo Nº mínimo de socios Responsabilidade

Empresario individual Non hai mínimo legal Un Ilimitada, responde coa totalidade do 
seu patrimonio

Comunidade de Bens Non hai mínimo Dous Ilimitada

Sociedade Civil Non hai mínimo Dous Ilimitada

Forma xurídica Capital mínimo Nº mínimo de socios Responsabilidade

Sociedade Limitada 3.000,00 € Un Limitada a cantidade de capital 
aportado

Sociedade Limitada Nova 
Empresa

Mín.3.000,00 €
Máx. 120.000,00 €

Mín. Un
Máx. Cinco Limitada

Sociedade Anónima 60.000’00 € Un Limitada

Sociedade Limitada LABORAL 3.000,00 € Tres Limitada

Sociedade Cooperativa O sinalado nos Estatutos Tres Limitada
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1. Se a actividade se desenvolve nun local, este deberá ter a correspondente Licenza Municipal de Alta ou Apertura de Ac-
tividade concedida polo Concello correspondente, onde se fose o caso, debese solicitar tamén a Licenza de Obras para 
a adaptación do Local as ordenanzas municipais. As Obras de adaptación poden ser de carácter menor (pintar, reparar 
instalacións existentes e pequenas reformas) ou de carácter maior: neste caso haberá que presentar un Proxecto Técnico 
redactado por profesionais técnicos: arquitectos ou enxeñeiros; onde ademais de amosar os aspectos técnicos informará 
ao Concello do presuposto económico para a súa execución e servirá de base para o pago das Taxas correspondentes.

2. Cando o profesional ou empresario, teña previsto incorporar traballadores ao seu cargo, deberá dar a Alta do Centro 
de Traballo no organismo competente da comunidade autónoma (Consellería de Traballo ou Delegacións da mesma) 
e solicitar unha conta de cotización ou número de afiliación ao Réxime Xeral da Seguridade Social, para de seguido, 
dar a Alta do Persoal no réxime xeral de traballadores por conta allea.

A actividade xa se podería iniciar sen esquecer certas OBRIGAS

A actividade do profesional ou empresario está sometida ao Código de Comercio, e responde, segundo o mesmo, das 
súas actividades, con todo o seu patrimonio (bens actuais e futuros). Tamén estaría afectado o patrimonio (presente e fu-
turo) do cónxuxe nos casos en que estivesen casados en réxime de gananciais.

I. Obrigas tributarias

Dous son os principais Impostos a ter en conta: 

• O Imposto sobre o Valor Engadido (IVE); e

• O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)

As liquidacións a presentar están en función das distintas Modalidades de IVE:

a) Réxime Xeral: Obriga a presentar liquidacións trimestrais (ou mensuais) no Modelo 303, e unha declaración informa-
tiva anual no Modelo 390.

b) Réxime Simplificado: As liquidacións son trimestrais no Modelo 311 e unha declaración anual no Modelo 390. Este 
réxime aplicarase sempre e cando o empresario tribute por IRPF en módulos e, ademais, non sexa comerciante mino-
rista porque neste caso está suxeito o “recargo de equivalencia”.

c) Réxime do Recargo de Equivalencia. Neste caso o empresario non ten que presentar liquidacións de IVE porque está 
obrigado a pagar un IVE máis un recargo adicional nas súas adquisicións dos produtos que logo vende (este recargo 
non o soporta na adquisicións de outras subministracións ou gastos que non sexan os produtos que logo vende). E 
obrigado para todos aqueles comerciantes (persoas físicas, e dicir, non sociedades con personalidade xurídica propia) 
minoristas.

d) Réxime Agrario e outros. Obrigado para determinados colectivos de empresarios.

B. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas IRPF

Os rendementos (ingresos menos gastos) obtidos polo empresario ou profesional tributan incluíndose na base do 
IRPF do titular da actividade, no apartado de Rendementos de Actividades Económicas.

No momento de presentala Alta Censual de Actividade (mod.036/037), hai que escoller entre dous réximes alternativos 
para declarar os rendementos da Actividade: 

A. Imposto sobre Valor Engadido IVE

Salvo certas actividades exentas (como sería o caso da Formación Regrada ou prestación de servizos mé-
dicos, entre outras) na meirande parte delas, o empresario individual esta suxeito o IVE.

Na aplicación deste imposto polos empresarios ou profesionais temos que distinguir que:

• No caso das ventas ou prestacións de servizos, teñen que repercutir os seus clientes as cotas de IVE que 
correspondan en función da tipoloxía desas ventas ou servizos, ca obriga de ingresalas no Tesouro.

• No caso das adquisición, soportan cotas que teñen dereito a deducir nas súas liquidacións periódicas, 
salvo cando fagan unha actividade pola que non repercutan IVE.

En cada liquidación mensual ou trimestral de IVE declararase o IVE repercutido os clientes, restando deste 
o IVE soportado nas adquisicións de produtos ou servizos. Dita liquidación, por diferenzas, pode ser positiva 
(máis IVE repercutido que soportado) ou negativa (menos IVE repercutido que soportado).

• Se o resultado é positivo terase que facer o ingreso na Axencia Tributaria.

• Se é negativo e se declara trimestralmente, dito resultado negativo quedará a compensar para as liqui-
dacións seguintes, coa particularidade de que se o final do exercicio, na última liquidación a presentar o 
resultado seguise sendo negativo, o empresario ou profesional pode optar por solicitar a devolución ou 
ben compensar o saldo negativo nas liquidacións do seguinte exercicio.

  No caso de presentar liquidacións mensuais e, de ser o resultado  negativo a AEAT devolverá o importe 
resultante. Do mesmo xeito se fose positiva a liquidación o empresario estará obrigado a facer o ingre-
so a favor da Axencia Tributaria.

As liquidacións mensuais só se poderán presentar se o empresario o solicita no momento da Alta Cen-
sual (mod.036/037) ou con posterioridade, no mes de novembro, con efectos para o seguinte exercicio.
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•	 Réxime de estimación Directa. Ten dúas modalidades: Normal ou Simplificada. Os rendementos calcúlanse en fun-
ción dos ingresos e gastos da actividade económica desenvolvida. Hai obriga de presentación trimestral dun pago 
fraccionado que ascende o 20% do beneficio acumulado utilizando o Modelo 130. Anualmente é obrigatorio a pre-
sentación da Declaración da Renda (IRPF).

•	 Réxime de estimación obxectiva por Módulos. Os rendementos determínanse en función de diferentes criterios 
establecidos como son: o persoal que traballa na actividade, a superficie do local, o consumo de enerxía, etc. 
Estase obrigado a presentar liquidacións trimestrais no Modelo 131, ingresando como pago a conta un 2%, 3% ou 4% 
do rendemento neto segundo a actividade desenvolvida.
O mesmo tempo, certos empresarios teñen a obriga de practicar nas facturas que emiten unha retención do 1%

O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) impón tamén a empresarios e profesionais a obriga de facer RE-
TENCIÓNS a conta deste imposto, a certos colectivos como traballadores propios, profesionais contratados, arrendado-
res, etc.

As Retencións practicadas a ditos colectivos, débense ingresar trimestralmente usando o Modelo 111 para retencións 
de traballadores e profesionais; e o Modelo 115 para retención aos arrendadores. Anualmente, tamén se presentará un 
resumo anual no Modelo 190 onde se identificarán os nomes  e direccións das persoas perceptoras das rendas (nóminas, 
alugueres, honorarios profesionais, etc.)

II. Obrigas contables

Os empresarios que desenvolven Actividades Empresariais, teñen a obriga de levar Libros de Rexistro:

• Libro rexistro de Ventas e Ingresos
• Libro rexistro de Compras e Gastos
• Libro rexistro de Bens de Investimentos
Os empresarios que desenvolven Actividades Profesionais (arquitectos, avogados, enxeñeiros, economistas, etc.), ade-

mais dos mencionados teñen que levar tamén o Libro Rexistro de Provisións de Fondos e suplidos.
Estes Libros non se legalizan (nin na AEAT, nin no Rexistro Mercantil) pero é obrigado conservalos durante 6 anos. Na-

queles casos en que estamos dotando amortización de Bens Inmobles débense conservar ata 5 anos despois da última 
dotación de amortización feita.

Tamén se deben conservar os documentos xustificativos do rexistro feito en cada un dos libros (facturas emitidas, factu-
ras recibidas, extractos bancarios, tíckets de caixa, etc.)

Os empresarios que liquidan o IVE e o IRPF por módulos non teñen a obriga de levar os mencionados Libros Rexistro, 
agás o Libro de Bens de Investimentos se fai Dotacións de Amortizacións.

Tamén haberá que ter en conta que aquelas actividades que calculan os Rendementos da Actividade en función do 
volume de operacións (coma é o caso das actividades agrícolas, gandeiras, forestais e de transformación de produtos na-
turais) deben levar e conservar o Libro Rexistro de Ventas ou Ingresos.

No caso de empresarios e profesionais que tributan polo IVE no réxime xeral, deberán levar os libros rexistro menciona-
dos detallando neles a Base Impoñible do Imposto, o Tipo ou porcentaxe aplicado e a cota de IVE soportada ou repercutida.

O empresario a través de Sociedades con personalidade xurídica propia
Como xa dixemos, as sociedades mercantís, son entidades con personalidade xurídica propia,e dicir, os actos 

que desenvolven (comprar, vender, contratar, etc.) afectan en exclusividade á sociedade non aos socios, por elo 
teñen a obriga de inscribirse en rexistros públicos: Rexistro Mercantil e, tamén en rexistros especiais como por 
exemplo o de Sociedades Limitadas Laborais, ou os Rexistros dos Colexios profesionais no caso de Sociedades 
Limitadas Profesionais.

Poden exercer todas as actividades empresariais e comerciais con suxeición as normas do Código de Comer-
cio e as fixadas por Lei para cada tipo de sociedades.

Inicio da actividade como sociedade con personalidade xurídica propia (SL, SA, 
SLL, SAL, etc.)

1. Para iniciala actividade no caso dunha sociedade con personalidade xurídica propia, o primeiro paso e obter 
a Certificación Negativa de Denominación Social a solicitar no Rexistro Mercantil Central (www.rmc.es)

2. Se e o caso (non é obrigatorio se non optativo, pero nalgúns casos é moi conveniente) pódese obter de 
contado un CIF PROVISIONAL solicitando o mesmo na AEAT (mod.036/037) xunto co Certificado Negativo 
arriba mencionado e unha Declaración de intencións de crear a sociedade feita polos socios ou accionistas 
fundadores. Este CIF Provisional nos permitirá deducir todos os gastos de constitución

3. Outorgamento o escritura pública de Constitución de sociedade.
O notario pediralle aos socios ou accionistas que lle aporten:
• Certificado Negativo de denominación de sociedade
• Certificado das achegas monetarias depositadas a nome da “sociedade en constitución” emitido pola enti-

dade bancaria no momento de abrila conta e ingresalos cartos a nome da sociedade a constituír. (3.000 € 
mínimo no caso de SL e o 25% de 60.000€ no caso de Sociedades Anónimas)

• Relación dos bens (incluso escrituras de propiedade de fincas rústicas ou urbanas de aportarse) que se 
aportan á Sociedade no momento da constitución xunto cun informe pericial valorativo se a sociedade a 
constituír e unha SA.

TRÁMITES PARA O INICIO DA ACTIVIDADE (continuación)



• Estatutos Sociais ou pactos estatutarios elaborados polos socios ou accionistas na que figurará o domicilio social, o 
obxecto social (aconsellase que sexa amplo incluíndo todas as actividades que se van realizar máis a que previsible-
mente se realicen nun futuro inmediato pois ter unha actividade incorporada no obxecto social non implica ter que 
dala de Alta na Declaración Censual (mod.036/037)). De non ter os Estatutos elaborados a Notaría nos pode propoñer 
e aconsellar uns axeitados as preferencias dos fundadores e cumprindo os requisitos legais vixentes.

• Datos adicionais a aportar a Notaría serán a identificación completa dos fundadores, porcentaxes de participación, 
relación dos Administradores ou do Órgano de Goberno, etc.

1. De non contar coa Tarxeta do CIF PROVISIONAL por non pedilo segundo o punto 2 comentado, este é o momento de 
pedilo. Cun custo adicional podemos pedirlle á Notaría que faga xa a notificación da solicitude á AEAT e contar con el 
cando vaiamos a recoller a Escritura de Constitución. Trátase dun documento imprescindible para os seguintes trámites.

2. Presentar a escritura de Constitución no Rexistro Mercantil. Aquí nos pedirán primeiro que Liquidemos o Imposto de 
Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (ITPeAXD) no que as achegas feitas en concepto de Ca-
pital Social da sociedade neste momento están suxeitos pero exentos (non haberá que pagar ningunha cantidade polo 
ITPeAXD agás do impreso de Liquidación: modelo 600). O Rexistro Mercantil e Oficina Liquidadora do ITPeAXD e o 
mesmo tempo nos inscribirá a nosa escritura no Rexistro Mercantil pedíndonos para elo un deposito en efectivo para os 
custos de inscrición e de publicación no Boletín Oficial dos Rexistros Mercantís BORME.

3. Inscrición en Rexistros Especiais. Segundo a actividade a desenvolver pola sociedade, pode ser necesaria a Alta noutros 
rexistros (As sociedades laborais teñen que inscribirse no Rexistro de Cooperativas ou de Sociedades Laborais da Con-
sellería de Traballo e as Sociedades Profesionais teñen que inscribirse nos Rexistros ao efecto existentes nos Colexios dos 
respectivos Profesionais –Lei 2/2007 do 15 de Marzo. Neste caso os Colexios Profesionais tamén pedirán que a sociedade 
profesional teña contratada unha póliza de seguro de responsabilidade civil).

4. Acudir ao Rexistro da Propiedade no caso de que se aportaran bens inmobles (fincas rústicas ou urbanas) para liquidar 
no Modelo 600 e inscribir as propiedades a nome da sociedade.

5. Chegado este punto, a empresa ten que facer na AEAT a Declaración Censual (mod.036/037) para obter o CIF DEFINI-
TIVO e indicar a actividade a realizar (seleccionar o epígrafe ou epígrafes do IAE das actividades que van dar comezo), 
o local ou locais industriais, administrativos ou comerciais que utilizaremos e a elección do réxime tributario aplicable 
a efectos do IVE e doutros tributos IRPF, Imposto de Sociedades –IS- que lle fose de aplicación.

Con esta declaración censual indicarase:

• A actividade que se levará a cabo (mediante o Epígrafe do IAE)
• Os locais afectos á actividade
• A nosa elección do réxime tributario de aplicación o IS, IRPF e IVA

No caso do IAE destacar que as sociedades están exentas do pago do IAE durante os dous primeiros anos da actividade 
da empresa. O resto dos anos estarán exentos se a súa facturación en cada unha das actividades que realice non supera 
o millón de euros, polo que mentres non superen esta cifra, as empresas, non terán que darse de alta na matrícula do 
IAE no modelo 840.

6. Unha vez realizado o trámite anterior, os membros do Órgano de Goberno da sociedade (Consello de Administración, 
Administradores e algúns socios traballadores, segundo certos requisitos esixidos por lei, que de seguido comenta-
mos) teñen a obriga de darse de ALTA na SEGURIDADE SOCIAL  no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou 
por conta propia RETA.
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Supostos Encadramento

1. Socios traballadores SEN funcións de dirección e xestión con 
participación no capital social ≥ 50%

1. Réxime Especial de Traballadores Autónomos RETA (non admite pro-
ba en contra do control efectivo da sociedade)

2. Socios traballadores SEN funcións de dirección e xestión con 
participación no capital social ≥ 33,33% 2. Réxime Especial de Traballadores Autónomos

3. Socios traballadores CON ou SEN funcións de dirección e xes-
tión,  con cónxuxe e familiares cos que convivan ata o 2º grao 
con participación sumada de todos eles, no capital social ≥ 50%

3. Réxime Especial de Traballadores Autónomos

4. Socios traballadores CON funcións de dirección e xestión, CON 
participación no capital social ≥ 25% 4. Réxime Especial de Traballadores Autónomos

5. Socios traballadores SEN funcións de dirección e xestión, con 
participación no capital social < 25% 

5. Réxime Xeral con todas as prestacións recoñecidas a traballadores 
por conta allea (salvo que se probe control efectivo por estes socios 
traballadores)

6. Traballadores non socios con funcións de dirección e xestión 6. Réxime Xeral sen dereito a prestacións por desemprego e FOGASA

7. Socios traballadores sen funcións de dirección e xerencia, con 
participación no capital social < 33,33 %

7. Réxime Xeral da Seguridade Social (salvo que se probe control efecti-
vo por estes socios traballadores)

Resúmense no seguinte cadro os supostos de encadramento dos socios fundadores nos distintos réximes da Seguri-
dade Social:



7. Se a actividade se desenvolve nun local (nave industrial, oficina, establecemento comercial, etc), este deberá ter a co-
rrespondente Licenza Municipal de Alta ou Apertura de Actividade concedida polo Concello correspondente, onde 
se fose o caso, debese solicitar tamén a Licenza de Obras para a adaptación do Local as ordenanzas municipais. As 
obras de adaptación poden ser de carácter menor (pintar, reparar instalacións existentes e pequenas reformas) ou de 
carácter maior: neste caso haberá que presentar un Proxecto Técnico redactado por profesionais técnicos: arquitectos 
ou enxeñeiros; onde ademais de amosar os aspectos técnicos informará ao Concello do presuposto económico para a 
súa execución e servirá de base para o pago das Taxas correspondentes.
Ademais os locais de uso nunha actividade industrial esixe que inscriban en Rexistros Industriais da Consellería de 
Economía e Industria ou nas súas Delegacións provinciais.

8. Cando o profesional ou empresario, teña previsto incorporar traballadores ao seu cargo, deberá dar a Alta do Centro 
de Traballo no organismo competente da comunidade autónoma (Consellería de Traballo ou Delegacións da mesma) e 
solicitar unha conta de cotización ou número de afiliación o Réxime Xeral da Seguridade Social mediante o impreso 
TA 6, para de seguido, dar a Alta do Persoal no réxime xeral de traballadores por conta allea. O prazo para a comuni-
cación do centro de traballo é dun mes dende a primeira contratación.

9. Libro de Visitas da Inspección de Traballo cando a sociedade teña traballadores por conta allea dados de alta na em-
presa.

A actividade xa se podería iniciar sen esquecer certas OBRIGAS

As Sociedades Limitadas e Anónimas teñen un réxime xurídico determinado polo Código de Comercio e polas leis mer-
cantís propias:

  Sociedade de Responsabilidade Limitada e Sociedade Anónima regúlanse no Real Decreto Lexislativo 1/2012 de 2 
de xullo polo que se aproba o texto refundido da lei de sociedades de capital

EMPRENDEMENTO TIC. GUÍA PARA O INICIO DA ACTIVIDADE 9

As semellanzas e diferenzas entre ambas nos axudará a coñecelas súas características fundamentais:

 - Semellanzas entre a SL e a SA
•	 Plena personalidade xurídica distinta da dos socios ou accionistas.
• Separación entre o patrimonio da sociedade e o dos socios.
•	 Limitación da responsabilidade dos socios ou accionistas que só responden co aportado á sociedade, a 

non ser que presten avais persoais adquirindo entón responsabilidade persoal como avalistas. Se fosen 
administradores teñen as responsabilidades derivadas da súa actuación.

• A sociedade pode realizar todo tipo de operacións comerciais, financeiras, patrimoniais…. Incluso cos 
seus propios socios.

• O órgano de goberno da sociedade pode ser: Administrador único, administradores solidarios, manco-
munados ou Consello de Administración.

 - Diferenzas entre a SL e a SA

• O Capital Social debe estar formado por unhas achegas monetarias ou non monetarias (bens ou derei-
tos aportados) por unhas cantidades mínimas.

3.000,00 € é o Capital Social mínimo dunha SL
60.000,000 € é o Capital Social mínimo dunha SA
Ámbalas dúas poden ser Unipersoais

• Nunha SL os socios poden ter obrigas ou prestacións persoais, como o traballar na sociedade; asistir a 
xuntas, ocupar cargos de administración, etc.; Nas SA esta posibilidade e moi restrinxida.

• A duración do cargo de Administrador pode estar limitado na SL pero na SA non.
• Nas SL os administradores están sometidos a non concorrencia ca sociedade, salvo expresa autorización 

que require a aprobación por maioría.
• A transmisión das accións na SA só pode estar restrinxida si son nominativas, e a devandita restrición 

afecta ao dereito preferente. Nas SL as limitacións poden ser moito maiores, podendo restrinxir o acceso 
ás participacións só ao ámbito familiar

• A celebración da Xunta de Accionistas nas SA é necesariamente presencial e solemne. Nas SL pode ha-
ber convocatoria directa por escrito,e  tamén pode haber toma de decisións sen necesidade de Xunta 
presencial

• En termos xerais a SL adáptase mellor á empresa familiar ou de profesionais, ou de poucos socios. A SA 
está pensada para sociedades con numerosos accionistas, sen vinculación entre si, ou en sociedades nas 
que participen de forma decisiva outras sociedades ou persoas físicas ou xurídicas non residentes, etc.

I. Obrigas tributarias

Tres son os principais Impostos a ter en conta: 

• O Imposto de Sociedades (IS)
• O Imposto sobre o Valor Engadido (IVE); e
• O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)

A. Imposto de Sociedades

Trátase dun imposto que grava a renda das sociedades e entidades xurídicas con personalidade propia.
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O período impositivo normalmente coincide cun ano natural inda que non ten porque coincidir con el, sempre que 
non supere os 12 meses.

A renda gravada son os rendementos (ventas e ingresos) e incrementos de patrimonio (plusvalías), obtidos unha vez 
deducidos os gastos precisos para a obtención de ditos ingresos.

As empresas de reducida dimensión (Cifra de Negocios< 5Millóns de € e con cadro de persoal <25 traballadores man-
tendo ou creando emprego) teñen dous tipos impositivos:

• Para os primeiros 120.202,41 € (se a empresa creouse no 2011, 2012 ou 2013 ata os primeiros 300.000 €) de benefi-
cios tributan o 20%

• Para beneficios superiores a dita cantidade tributan o 25%

Ademais, as sociedades creadas a partir do 01.01.2013 e que cumpran certos requisitos expostos no Real Decreto-Lei 
4/2013 os tipos impositivos serán do 15% (onde outras tributan o 20%) e do 20% (onde outras tributan o 25%)

O tipo de gravame oscila entre o 15% e o 35%

B. Imposto sobre Valor Engadido IVE

As sociedades, salvo que a súa actividade estea exenta, están sometidas a este tributo, con declaracións mensuais ou 
trimestrais. Algunhas actividades están suxeitas a un réxime especial (Axencias de viaxes, venda de bens usados, etc.).

Salvo certas actividades exentas (como sería o caso da formación regrada ou prestación de servizos médicos, entre 
outras) na meirande parte delas, as sociedades están suxeitas o IVE.

Na aplicación deste imposto as sociedades teñen que ter en conta que:

• No caso das ventas ou prestacións de servizos, teñen que repercutir os seus clientes as cotas de IVE que 
correspondan en función da tipoloxía desas ventas ou servizos, ca obriga de ingresalas no Tesouro.

• No caso das adquisición, soportan cotas que teñen dereito a deducir nas súas liquidacións periódicas, 
salvo cando fagan unha actividade pola que non repercutan IVE.

En cada liquidación mensual ou trimestral de IVE declararase o IVE repercutido aos clientes, restando 
deste o IVE soportado nas adquisicións de produtos ou servizos. Dita liquidación, por diferenzas, pode 
ser positiva (máis IVE repercutido que soportado) ou negativa (menos IVE repercutido que soportado).

• Se o resultado é positivo terase que facer o ingreso na Axencia Tributaria

• Se é negativo e se declara trimestralmente, dito resultado negativo quedará a compensar para as liqui-
dacións seguintes, coa particularidade de que se ao final do exercicio, na última liquidación a presentar o 
resultado seguise sendo negativo, o empresario ou profesional pode optar por solicitar a devolución ou 
ben compensar o saldo negativo nas liquidacións do seguinte exercicio.

  No caso de presentar liquidacións mensuais e, de ser o resultado  negativo a AEAT devolverá o im-
porte resultante do mesmo xeito se fose positiva a liquidación o empresario estará obrigado a facer 
o ingreso a favor da Axencia Tributaria.
As liquidacións mensuais só se poderán presentar se o empresario o solicita no momento da Alta 
Censual (mod.036/037) ou con posterioridade, no mes de novembro, con efectos para o seguinte 
exercicio.

As liquidacións a presentar están en función das distintas Modalidades de IVE:

•	 Réxime Xeral: Obriga a presentar liquidacións trimestrais (ou mensuais) no Modelo 303, e unha declara-
ción informativa anual no Modelo 390.

•	 Réxime de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección: As liquidacións son 
trimestrais no Modelo 303 e unha declaración anual no Modelo 390.

•	 Réxime das Axencias de Viaxe este caso está suxeito o “recargo de equivalencia”.

C. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas IRPF

Os socios ou accionistas, só tributan no IRPF cando a sociedade lles aboe dividendos por reparto de beneficios, tamén 
terán que integrar no seu IRPF retribucións que perciban polo seu traballo ou outras rendas (intereses de cartos presta-
dos polos socios ou accionistas ás sociedades).

O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) impón tamén ás sociedades a obriga de facer RETENCIÓNS a conta 
deste imposto, a certos colectivos: traballadores propios, profesionais contratados, arrendadores, etc.

As retencións practicadas a ditos colectivos, débense ingresar trimestralmente usando o Modelo 111 para retencións 
de traballadores e profesionais; e o Modelo 115 para retención aos arrendadores. Anualmente, tamén se presentará un 
resumo anual no Modelo 190 onde se identificarán os nomes  e direccións das persoas perceptoras das rendas (nóminas, 
alugueres, honorarios profesionais, etc.)

II. Outras Obrigas: contables, fiscais, laborais

As obrigas contables as sociedades veñen impostas polo Código de Comercio, o Plan Xeral Contable e, determinados, 
Plans Sectoriais.

En xeral, todas as sociedades deben levar os seguintes libros:
• Libro DIARIO
• Libro de BALANCES e INVENTARIOS
• Libro de ACTAS
• Libro REXISTRO DE SOCIOS nas SL, e Libro de ACCIÓNS NOMINATIVAS nas SA
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Estes Libros teñen que legalizarse no Rexistro Mercantil, ben de forma previa á súa utilización (Libro de Actas e de Rexis-
tro de Socios) ou ben en listados encadernados, dentro dos catro meses seguintes ao peche do exercicio (Libro diario, in-
ventario e balances). Ademais destes libros a sociedade debe levar, os libros que esixen as normas tributarias do IVE: Libros 
rexistro de Facturas Emitidas, de Facturas Recibidas e de Bens de Investimentos.

As sociedades teñen a obriga de conservalos durante 6 anos. Naqueles casos en que estamos dotando amortización de 
Bens Inmobles os Libros de Bens de Investimentos débense conservar ata 5 anos despois da última dotación de amortiza-
ción feita.

Tamén se deben conservar os documentos xustificativos do rexistro feito en cada un dos libros (facturas emitidas e reci-
bidas, extractos bancarios, tíckets de caixa, etc.)

As sociedades que podan presentar CONTAS ANUAIS ABREVIADAS non estarán obrigadas a ser obxecto de auditoría 
externa.

Poden presentar BALANCE, Estado de CAMBIOS DO PATRIMONIO NETO e MEMORA ANUAL ABREVIADA aquelas 
sociedades que durante dous exercicios consecutivos reúnan, na data de peche de cada un deles, dúas das tres 
circunstancias seguintes:

• Total das partidas de ACTIVO < 2.850.000 €
• Importe total neto da Cifra de Negocio anual < 5.700.000 €
• Número medio de traballadores empregados durante o exercicio ≤ 50

Ademais, tamén poderán presentar CONTA DE PERDAS E GANANCIAS ABREVIADA cando se cumpran dúas das cir-
cunstancias seguintes:

• Total das partidas de ACTIVO < 11.400.000 €
• Importe total neto da Cifra de Negocio anual < 22.800.000 €
• Número medio de traballadores empregados durante o exercicio ≤ 250

Toda sociedade ou empresario individual, inscrito no Rexistro Mercantil debe presentar anualmente no Rexistro Mercan-
til as CONTAS ANUAIS que quedan depositadas no mesmo con constancia legal e para consulta de calquera persoa que o 
solicite.

A presentación das Contas Anuais faise dentro dos trinta días posteriores a celebración da Xunta Xeral na que se aproben 
as contas do exercicio.

O plan de Prevención de Riscos Laborais

Aquelas empresas sen asalariados ao seu cargo legalmente non teñen a obriga de ter contratado un Servizo 
de Prevención Alleo, pero si que se aconsella que “as empresas que contraten ou subcontraten con outras a 
realización de obras ou servizos correspondentes á propia actividade de aquela, e que se desenvolvan nos 
seus centros de traballo, deberán vixiar o cumprimento de ditos contratistas e subcontratistas da Normativa de 
Prevención de Riscos Laborais”

Isto quere dicir que, a pesar de que legalmente de cara a unha inspección non se ten a obriga de ter contra-
tado o servizo de prevención alleo, a empresa que nos contrate para realizar unha obra, está no seu dereito 
de solicitarnos a “Avaliación do posto de traballo e dos posibles riscos deste”. E, ao mesmo tempo, cando nós 
contratemos a outras empresas (persoas físicas ou sociedades) para levar a cabo unha obra, debemos esixirlles 
que nos presenten a súa “Avaliación do posto de traballo e dos posibles riscos deste”.

Aquelas empresas (persoas físicas ou sociedades) con asalariados ao seu cargo, sempre teñen que desenvol-
ver un Plan de Prevención que contemple o cumprimento das seguintes obrigas, ben asumindo o propio em-
presario individual ou a sociedade a actividade preventiva; ou mediante delegación, contratando un servizo 
de prevención alleo, coa finalidade de:

• Organizar a prevención
• Avaliar os riscos laborais
• Planificar a actividade preventiva
• Adoptar as medidas de emerxencia
• Formar e informar aos traballadores
• Garantir a seguridade dos equipos de traballo
• Proporcionar os equipos de protección individual EPI’s e colectiva.
• Ofrecer a vixilancia da saúde.

A Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD)

A LOPD establece as obrigas que os responsables dos ficheiros e os encargados dos tratamentos, tanto de organismos 
públicos como privados, deben cumprir para garantir o dereito á protección dos datos de carácter persoal.

A empresa debe designar un responsable dos ficheiros que conteñen datos de carácter persoal (persoal da empresa, 
clientes, provedores, etc.). Sobre este responsable recaen as principais obrigas establecidas pola LOPD e correspóndelle 
velar polo cumprimento da Lei dentro da súa organización.

O responsable debe:
• Notificar os ficheiros ante o Rexistro Xeral de Protección de Datos para que se proceda a súa inscrición
• Asegurarse de que os datos sexan axeitados e veraces, obtidos lícita e lexitimamente e tratados de modo proporcional 

á finalidade para a que foron recadados.

OUTRAS OBRIGAS E TRÁMITES NO INICIO DA ACTIVIDADE
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• Garantir o cumprimento dos deberes de segredo e seguridade
• nformar aos titulares dos datos persoais na recollida destes
• Obter o consentimento para o tratamento dos datos persoais
• Facilitar e garantir o exercicio dos dereitos de oposición ao tratamento, acceso, rectificación e cancelación
• Asegurar que nas súas relacións con terceiros que lle presten servizos, que comporten o acceso a datos persoais, cum-

pran o disposto na LOPD
• Cumprir, cando proceda, co disposto na lexislación sectorial que lle sexa de aplicación

A Colexiación

A colexiación constitúe un fito importante para todas aquelas persoas que desexan implicarse na mello-
ra da profesión e da súa carreira profesional. 

Aínda que en proceso actual de revisión, existen Decretos lexislativos que regulan as distintas profe-
sións e o seu exercicio. Así por exemplo, a denominación profesional de “Economista” ou “avogado”, etc. 
está legalmente reservada para aqueles que ostentando a titulación correspondente estén incorporados 
ó Colexio profesional correspondente.

Ademais, a Ley 2/2007 de Sociedades Profesionais regula a práctica do exercicio profesional a través 
dunha sociedade e obriga os colexiados que exercen unha actividade en común a constituirse como so-
ciedades profesionais e ós colexios profesionais a constituir os seus propios Rexistros.

No caso da Enxeñaría Técnica Informática tanto se es titulado nunha enxeñaría técnica en informática, 
diplomatura informática, coma se tes un título estranxeiro equivalente debidamente homologado, podes 
solicitar xa a túa colexiación e formar parte do CPETIG.

O Seguro de Responsabilidade Civil

Todo profesional, con independencia dos servizos que este a prestar, está exposto a que seu traballo e 
asesoramento non acade as expectativas dos seus clientes ou que dea lugar a erros, omisións ou danos e, 
en consecuencia, lle leve a sufrir reclamacións de terceiros.

Os seguros de responsabilidade civil aportan coberturas ante os riscos de incumprimentos de obriga-
cións ou deberes, erros ou omisións, actos neglixentes, declaracións inexactas o incertas, incumprimentos 
do deber de confidencialidade que supoñan perdas económicas ou  prexuízos derivados de danos mate-
riais ou persoais causados a terceiros.

Por todo o exposto se aconsella contar cunha póliza de Seguro de Responsabilidade Civil aínda que na 
meirande parte das ocasións non sexa un requisito obrigatorio para exercer unha actividade.

Escoitase a miúdo que a contabilidade é como a anatomía na medicina: o dominio no coñecemento da materia “non 
cura”, pero a súa ignorancia pode “matar”.

O obxectivo da contabilidade é dispor de información do PATRIMONIO da empresa e dos RESULTADOS que é capaz de 
obter no desenvolvemento das súas actividades.

Coa contabilidade tratamos de recoller, clasificar e presentar os feitos económicos que desenvolve a empresa en unida-
des económicas coa finalidade de obter información de fiar sobre a situación económica e financeira da empresa, e dicir, 
de saber onde obten os recursos a empresa, onde os inviste e os resultados que acada. Información fundamental para a 
toma de decisións dos responsables da empresa e de terceiros que teñen relación con ela (clientes, entidades financeiras, 
organismos públicos, inversores, etc.)

Nun sistema de información contable teremos, sempre (polo menos) dous tipos de INFORMES: un recollerá información 
sobre o Patrimonio: O BALANCE e, o outro, sobre os Resultados obtidos: a CONTA DE PÉRDAS E GANANCIAS.

No BALANCE distinguiremos dúas grandes masas patrimoniais:
Bens e Dereitos que teñen un valor económico e que se recollerá na masa patrimonial denominada ACTIVO e que nos 
informará de onde ten investido a empresa os recursos que consigue. Así por exemplo, pode investir os recursos en:

Activos fixos ou non correntes: Patentes, Aplicacións informáticas, Terreos, Construcións, Maquinaria, Elementos 
de Transporte, Accións doutra sociedade, etc.; e en Activos de circulante ou correntes: existencias de mercadorías, 
de materias primas, contas por cobrar a clientes, saldos de efectivo en contas bancarias, etc. 

Obrigacións con terceiros derivadas de conseguir os recursos financeiros necesarios para investir nos activos antes 
mencionados, e que se recollerá no chamado PASIVO do informe do Balance, dalgún xeito,  nos din de onde conseguí-
molos cartos que temos empregados nas distintas partidas de activo que mencionamos. Nesta gran masa patrimonial 
atoparemos tres grandes bloques:

O Patrimonio Neto formado principalmente polo Capital posto polos socios ou accionistas, e os beneficios obti-
dos en exercicios pasados que non se repartiron en forma de dividendos.
O Pasivo Non Corrente ou Esixible a Longo Prazo que recollerá todas aquelas débedas da empresa con terceiros 
e que non teñen que ser pagadas nos seguintes 12 meses contados a partir da data do Balance; e por último
O Pasivo Corrente ou Esixible a Curto Prazo  que nos informará daquelas débedas da empresa con terceiros que 
teñen que se pagar nos inmediatos 12 meses.

Para poder contar con esta información que nos da resposta as cuestións:
Onde inviste ou APLICA a empresa o diñeiro? (ACTIVO)
Cal é o ORIXE ou de onde sacou a empresa o diñeiro co que estou obrigado? (PASIVO)

ASPECTOS BÁSICOS DE CONTABILIDADE E FINANZAS NO INICIO DA ACTIVIDADE
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ACTIVO 2010

INMOVILIZADO 387.068,77

Inmov. INTANXIBLE 1.060,24

I+D, Conces. Patentes,... 0,00

Fondo Comercio 0,00

Aplica. Informáticas 1.073,06

Outro inmov. intanxible 0,00

- Amortiz. Acumulada -12,82

Inmov. MATERIAL 385.608,53

Terreos e construcc. 308.832,44

Inst. técn. e outro imovil. mat. 77.986,98

Inmov. en curso e anticip. 0,00

- Amortiz. Acumulada -1.210,89

Invers. INMOBILIARIAS 0,00

Terreos e construcc. 0,00

- Provisións x (-) valor 0,00

Inv. Empr. Grupo e Asoc. 0,00

Instrum. patrim. créditos,... 0,00

- Provisións x (-) valor 0,00

Inv. FINANCEIRAS L/P 400,00

Instrum. patrim. créditos,... 400,00

- Amortiz. Acumulado 0,00

ACTIVOS x Imp. Diferido 0,00

CIRCULANTE 370.538,60

EXISTENCIAS 8.339,76

CLIENTES 84.671,63

- Prov. Insolvenc. 0,00

DEBEDORES varios -165,76

F. P. Debedora 151.570,45

Inversións C/P Grupo e Asoc. 0,00

Inversións Financeiras C/P 800,00

Periodificacións a C/P 0,00

DISPOÑIBLE 125.322,52

Total Activo € 757.607,37

PASIVO 2010

F. PROPIOS 37.276,54

CAPITAL 3.010,00

RESERVAS 6.616,70

RESULTADO 1.453,84

Axustes x cambio de valor 0,00

SUB. Donac. e Legados recibidos 26.196,00

0

Esixible a LP 245.000,00

0

Esix. CP 475.330,83

Financiación CP con EF 0,00

Financiación CP x Outro Acreed. 447.042,21

Financiación CP Grpo e Asociad. 0,00

Outros Acreedores CP 14.380,06

F. P. Acreedora 1.486,47

Proveedores 12.422,09

Total Pasivo € 757.607,37

ACTIVO NON CORRENTE

NETO PATRIMONIAL

ESIXIbLE LONgO PRAzO

ACTIVO CORRENTE ESIXIbLE C/PRAzO

ACTIVO PASIVO

A contabilidade emprega a técnica da “partida dobre”: cada feito económico será rexistrado dúas veces, unha recollerá a 
ORIXE dos recursos financeiros, e outra recollerá a APLICACIÓN, materialización ou destino deses recursos. Por esta razón, 
sempre atoparemos nun Balance un EQUILIBRIO Cuantitativo:  ACTIVO = PASIVO

Empezaremos a falar de EQUILIBRIO Financeiro cando ACTIVO CORRENTE > ESIXIBLE a C/Prazo
E dicir cando unha parte do investido no Activo Corrente, mais todo o investido non  Activo non corrente, e financiado  

con recursos que teñen seu orixe no Neto Patrimonial e en Esixible a Longo Prazo.
No seguinte cadro se amosan as masas patrimoniais dun BALANCE



Vemos que o Total Activo = 757.607,37 = Total Pasivo. Se aprecia que existe Equilibrio Cuantitativo
Agora ben, NON se aprecia Equilibrio Financeiro:  
Activo Circulante = 370.538,60 < Esixible Curto Prazo=475.330,83

O que nos ven dicir e que, de non poñer remedio a esta situación, todo o que a empresa pode realizar (vender existen-
cias, cobrar aos clientes, cobrar ás Administracións mais os cartos dispoñibles), non chegará para pagar o que a empresa 
debe a curto prazo.

O arranque da empresa debe evitar incorrer en situacións semellantes, para elo a Planificación Financeira, o coñece-
mento dos Ingresos e Custos, o comportamento destes últimos como custos fixos ou variables, as decisión de onde imos 
investir e de onde sacaremos o diñeiro, son elementos clave a ter en conta.

Existirá Equilibrio Financeiro cando exista unha correspondencia entre a natureza dos recursos financeiros e a natureza 
dos investimentos nos que destinamos os recursos obtidos. (Aqueles recursos que estou obrigado a devolver a longo 
prazo –Patrimonio Neto e Esixible a Longo Prazo- os emprego en investimentos fixos e en parte dos investimentos do 
circulante)

Ademais do BALANCE a contabilidade tamén nos aporta outro informe básico: a  CONTA DE PÉRDAS E GANANCIAS
Esta información tamén nos da resposta as cuestións:

Onde APLICA ou destina a empresa o diñeiro? (GASTOS)
Cal é o ORIXE ou de onde sacou a empresa o diñeiro? (INGRESOS por ventas)

A Conta de Perdas e Ganancias, recolle dun xeito ordenado as partidas de Gastos e Ingresos.
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Ademais desta información será conveniente identificar os Custos Variables e Fixos:
• CUSTOS VARIABLES: son aqueles que varían proporcionalmente a variación dos Ingresos, e dicir, cando aumentan 

os ingresos medran os custos variables e cando baixan os ingresos, tamén baixan estes custos.
• CUSTOS FIXOS: son aqueles custos independentes do nivel de Ingresos ou da Actividade da empresa.  
A súa identificación e posta en relación cos Ingresos que espero conseguir e Marxe que me van proporcionar estes, 

nos vai permitir coñecer o Umbral de Rendibilidade do negocio.
• PUNTO MORTO, PUNTO DE EQUILIBRIO OU UMBRAL DE RENDIBILIDADE: defínese como o número mínimo de ven-

das que unha empresa debe ter para que o seu beneficio sexa cero, neste punto a empresa cubre todos os seus 
custos, por enriba del obtense beneficio; e dicir, o Punto Morto acádase cando os Ingresos cobren os Custos 

Punto de Equilibrio =
Custos Fixos

Marxe de Contribución (Ingresos Totais - Custos V. Totais)

Punto de equilibrio

Be
ne

fic
io

s
Pe

rd
as

Custos fixos

Ventas

Adiantarse, anticiparse, ter unha visión a longo prazo “dos números” que meu negocio vai ter, de onde proceden 
e onde os vou colocar, supón unha reflexión en busca dunha necesaria viabilidade. Debemos ter unha visión o mais 
aproximada posible de canto se conta vender, do prezo de cada unidade vendida, dos custos de poñer á disposición 
do cliente ese produto ou servizo, dos investimentos necesarios en que imos incorrer, dos cartos que imos precisar, de 
onde os imos sacar (de socios, de préstamos, dos provedores, das ventas, etc.)

A rede (Internet) nos aporta moitos recursos útiles, como:
Por exemplo www.bicgalicia.org, onde podemos descargar o Programa para elaborar o Plan económico.
Tamén hai unha chea de institucións dispostas a axudar ó emprendedor a profundar neste tipo de cuestións esen-

ciais:
• Colexios profesionais
• Asociacións de empresarios
• Concellos
• Cámaras de Comercio
• IGAPE, etc.

As previsións, unha vez iniciadas as actividades da empresa, debémolas ir contrastando coa realidade para atopar 
as desviacións significativas e comezar a poñer en marcha as medidas correctoras que nos leven de novo a senda dos 
obxectivos perseguidos.

Para rematar consideramos importante mencionar algúns produtos existentes no mercado para o financiamento 
da empresa:
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Capital e préstamos participativos

Para destinar aos investimentos en Activos Fixos e parte do Circulante:

Axudas e subvencións

Para destinar aos investimentos en Activos Fixos e parte do Circulante:

Préstamos a longo prazo

Para destinar aos investimentos en Activos Fixos e parte do Circulante:

Productos a curto prazo

Para destinar exclusivamente á parte do Circulante:

Liñas de DESCONTO COMERCIAL: tratase de poder anticipar os dereitos de cobro que temos das facturas emitidas aos 
nosos clientes e documentados en contratos de domiciliación bancaria, letras de cambio ou obrigas de pagamento. As 
entidades financeiras nos poden conceder anticipos para que a empresa non teña que agardar o vencemento e cobro 
do cliente. O risco de non pagamento o soporta a empresa pois no caso de que o cliente non pague o recibo, obriga 
de pagamento ou letra de cambio, a entidade financeira nos cargará en conta o importe da devolución máis os gastos 
derivados da mesma.

POLIZAS DE CRÉDITO: tratase de poder dispoñer dun crédito ata unha cantidade máxima para cubrir desfases tem-
porais e por curto espazo de tempo entre os cobros e pagos onde os pagos serán para destinar a circulante: pago de 
nóminas, seguros sociais, compras de mercadorías, subministracións, etc.

FACTORING: tratase de “ceder o dereito de cobro de determinados clientes” a entidades financeiras. Esixe a existencia 
dun estrito soporte documental das ventas do cliente factorizado: Oferta elaborada e aceptada polo cliente, contrato, 
albará, factura, obriga de pagamento, etc.; ao mesmo tempo, o noso cliente debe ofrecer unha gran solvencia á enti-
dade financeira que  estivera disposta a facelo factoring, e dicir, anticiparnos ao importe cedido, asumindo o risco de 
cobro.

RENTING / LEASING. Tratase de distintas modalidades de aluguer de bens por tempo determinado que unha vez 
finalizado pode darlle ao inquilino mediante unha opción de compra a posibilidade de facerse coa propiedade do ben. 
Mentres o Leasing é un aluguer estritamente financeiro (a cota de aluguer componse do custo deste mais intereses) 
o renting incorpora tamén custos por servizos adicionais a prestar no aluguer como mantemento, póliza de seguros, 
atención 24 horas, substitución, etc.

CONFIRMING. E unha liña negociada cunha entidade financeira para que unha vez a empresa confirme (recoñeza) á 
entidade financeira a existencia dunha débeda cun provedor, a entidade lle poda anticipar o importe da débeda ó pro-
vedor confirmado se é que este así o desexa. Hai ocasións en que os provedores non teñen capacidade para financiar 
as súas ventas polo que poder dispoñer dunha liña que lle proporciona o seu cliente axuda a fidelizalo e conseguir 
vantaxes en prezos. 

AVAIS TÉCNICOS. En ocasión convén contar con avais que garantan aos nosos clientes a nosa capacidade técnica para 
facerlle, subministrarlle ou prestarlle os produtos ou servizos acordados.

índiasda

Onde atopalos Sitios de referencia

Fondos de FFF –friends, family and fools- 
Fondos de  Capital Risco
Fondos de Business Angels 

Fondos Crowdfunding 
(achega de pequenas cantidades a cambio de certas 
recompensas) 

www.business-angel.es/directorio-redes-de-business-
angels-de-espantildea.html
www.aeban.es
www.xesgalicia.org

www.lanzanos.es
www.verkami.com
www.indiegogo.com
www.thecrowdangel.com
www.seedquick.com 

Onde atopalos Sitios de referencia

Institucións públicas e privadas 

www.igape.es 
Base de Axudas 
www.ipyme.org
www.cdti.es
www.seedquick.com 

Onde atopalos Sitios de referencia

Ministerio de Industria
Minist.de Economía e Facenda (ICO) 

www.enisa.es
www.ico.es
ENTIDADES FINANCIERAS e SGR 
En Galicia AFIGAL ou SOGARPO 
www.seedquick.com 
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seguro 

son os investigadores Lilian Adkinson, Daniel A. Rodríguez, Saúl Mén-
dez, Alexander Tsybanev e Celia González, do Centro Tecnolóxico de 
Telecomunicacións de Galicia (Gradiant). 

Segundo engade o centro vigués, a Fundación Barrié financia cinco 
proxectos de investigación, con millón e medio de euros do seu 
Fondo de Investimento en Ciencia, creado en 2011 cos obxectivos 
de promover a investigación de excelencia, trasladar os resultados 
científico-tecnolóxicos xerados no sistema de investigación á socieda-
de, así como abrir a ciencia e a I+D pública ao investimento privado, 
apoiando a xeración de oportunidades de investimento baseadas en 
desenvolvementos científico-tecnolóxicos. Os outros catro proxectos 
desenvólvense en colaboración coa UDC e a USC. 

a 
seguridade ten que ser útil pero tamén simple e 
accesíbel, senón estaremos a percorrer o camiño 
errado. A complexidade é, en certa maneira, o 
contrario do que precisan os internautas. Na 
liña de apostar pola protección dos datos ao 

tempo que se ten en conta a sinxeleza e o inmediato, o centro 
galego Gradiant (gradiant.org) e máis a Fundación Barrié (funda-
cionbarrie.org) veñen de lanzar unha aplicación para traballar con 
documentos cifrados en Google Drive. A aplicación en cuestión 
chámase SafeGDocs e é unha ferramenta de balde e cen por cen 
integrada na interface de Google Drive, ao que cómpre engadir 
a gran vantaxe de permitir o cifrado de documentos “de forma 
sinxela”, informa Gradiant. Por se isto fose pouco, déixanos marxe 
para compartir estes documentos grazas ao seu mecanismo de 
xestión de claves. 

Para o centro de I+D vigués, estaba claro que a computación 
na nube e moitos dos cambios que estamos a vivir na sociedade 
dixital esixen medidas de salvagarda específicas que, lonxe de 
ser un atranco á dispoñibilidade total da información, sexan un 
impulso. A nube permítenos a xestión dos nosos datos sen límites 
espaciais, dende calquera lugar e dispositivo, e posibilítanos ta-
mén para compartilos coas persoas que desexemos compartilos. 
Nunha situación coma esta, cómpre ir alén do que nos achegan 
moitos provedores dos servizos cloud en materia de seguridade. 
De aí nace SaceGDocs e o proxecto no que se acubilla, o proxecto 
SCAPE (Securing the Cloud with Automated Privacy Enhancement), 
liderado por Gradiant e apoiado firmemente pola Fundación 
Barrié a través do seu Fondo de Investimento en Ciencia.

Este proxecto, informa Gradiant, “potenciou e deu continuidade 
a unha liña de investigación que pretende desenvolver solucións 
de cifrado e seguridade avanzada na nube”. Entre os seus obxec-
tivos atópase o de asegurar a privacidade da nosa información, 
mesmo fronte a un posíbel acceso do provedor do servizo de al-
macenamento da información. O primeiro resultado deste proxec-
to é SafeGDocs, un complemento para o navegador Firefox que se 
integra con Google Drive. O complemento atópase dispoñible de 
forma gratuíta na páxina web específica de SafeGDocs (safegdocs.
com.es e tamén no Facebook de seu). Os autores deste software 
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Gradiant e a Fundación Barrié 
presentan unha ferramenta para 
traballar con documentos cifrados 
en Google Drive

integración da tecnoloxía de recoñecemento facial 
nos disPositivos móbiles

O centro galego Gradiant, entre as súas moitas liñas de actividade 
investigadora, mantén aberta unha especialmente dirixida a facilitar 
seguridade e fiabilidade na identificación dos usuarios de tecno-
loxías, optimización de procesos industriais e melloras importantes 
na atención e máis no seguimento sanitario. Falamos do ámbito 
do recoñecemento facial, un ámbito no que, como lembraremos, 
Gradiant ten salientado pola integración no seu seo de diversas tec-
noloxías principalmente usadas para o estudo da superficie da Terra, 
vía satélite. Seguindo esta liña, o centro galego aposta por aproveitar 
a súa experiencia neste eido para orientar os seus esforzos cara á 
optimización de algoritmos en dispositivos móbiles. 

Así, o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia 
(Gradiant) chegou xa a desenvolver bibliotecas de recoñecemento 
nativas para as plataformas móbiles máis populares, como son iOS 
e Android. Un exemplo deste labor é a participación na Competition 
on face recognition in mobile environment using the MOBIO database, 
que se desenvolve no marco da 2013 International Conference on 
Biometrics (ICB-2013). A competición, informa o investigador Esteban 
Vázquez, está orientada a avaliar as prestacións de sistemas de 
recoñecemento facial en bases de datos de imaxes capturadas con 
dispositivos móbiles. “Neste contexto”, engade, “non só as taxas de 
recoñecemento son cruciais, senón que manter unha reducida carga 
computacional é un factor fundamental para que as solucións sexan 
utilizábeis neste tipo de plataformas”.

Ademais da participación no ICB 2013, Gradiant amosou recente-
mente a súa tecnoloxía de recoñecemento no Mobile World Congress 
de Barcelona, da man da empresa Mobbeel. Esta estivo a presentar 
a súa solución de seguridade multi-biométrica para plataformas 
móbiles, que integra o recoñecemen-
to facial de Gradiant e que, en 
palabras do centro galego, 
tivo unha moi boa acollida 
por parte dos asistentes ao 
MWC. E engade Esteban Váz-
quez: “A crecente demanda 
de solucións de seguridade 
en dispositivos móbiles re-
presenta unha mostra máis 
de que o smartphone está 
a converterse no principal 
portal de acceso e intercam-
bio de contidos, actualizando 
o concepto de computador 
persoal grazas a argumentos de 
popularidade e ubicuidade”. 
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 | entrevista | FERNÁNDO SUÁREZ E MARCOS MATA |

Código Cero: Os días pasados escoitáronse na nosa terra, e en toda 
España, voces en contra do borrador do proxecto de Lei de Servizos 
Profesionais que, impulsado polo Goberno, inclúe unha serie de 
elementos negativos para os profesionais TIC, como por exemplo 
unha nova clasificación para os estes colectivos, ao deixarse ás 
Enxeñarías en Informática explicitamente fóra do conxunto de títu-
los que darían acceso a unha profesión de enxeñeiro. Entre as voces 
de alarma puidemos escoitar precisamente as vosas, altas e claras. 
Esta defensa dos vosos dereitos non é nova, tanto por parte do 
CPEIG como do CPETIG, pero se cadra nunca antes se escoitou tan 
alta. Credes que a ocasión o necesita? A exclusión da Informática 
do borrador lexislativo, que consecuencias tería para a profesión?
Fernando Suárez: Estou absolutamente convencido de que este é 
un momento crucial para o futuro das Enxeñarías en Informática. A 
LSP vai cambiar radicalmente o panorama dos servizos profesionais, 
e non estar nela recollido o conxunto de enxeñarías, suporía un claro 
agravio ás nosas profesións, degradando claramente non só ás profe-
sións en si, senón a milleiros de profesionais cunha alta capacitación e 
formacións específicas e de calidade, recoñecidos internacionalmente 
e nun sector chamado a liderar o cambio de modelo económico. 

Marcos Mata: Comparto con Fernando a valoración do momento que 

estamos a vivir. Ata o de agora, a situación das Enxeñarías en Infor-
mática supoñía unha irregularidade en canto a que non se estaban a 
garantir os dereitos que como tal tiñan por lei. Esta novo anteproxec-
to de lei pretendería consolidar unha situación irregular, supoñendo 
un golpe de graves consecuencias.

C.C.: Que consecuencias tería a devandita exclusión para os proxec-
tos que se desenvolven na sociedade? Veríase afectada a calidade 
e as garantías das grandes iniciativas con compoñentes tecnolóxi-
cos?
Fernando: De seguro que así sería. Dificilmente podemos imaxinar al-
gún sector ou ámbito dunha sociedade moderna na que os sistemas 
informáticos non teñan unha presenza transcendental. Pensemos en 
sistemas de control de todo tipo de tráfico (aéreo, ferroviario, …), sis-

Falamos cos presidentes do 
CPEIG e do CPETIG

Fernándo SUÁREZ e Marcos MATA

“Só tratamos de reclamar algo que é de xustiza: a 
igualdade de trato co resto das enxeñarías”

Aínda que non todo o mundo o saiba, 
este que vivimos é un intre crucial 
para o futuro da informática a nivel 
galego e estatal. En realidade, é 
crucial para o futuro das Enxeñerías 

en Informática, o que a moitos niveis é practi-
camente como dicir o mesmo. Así nolo contan 
Marcos Mata e Fernando Suárez, presidentes 
do Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica e 
Informática de Galicia (CPETIG) e do Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Informática de 
Galicia (CPEIG), respectivamente. Con eles 
xuntámonos os días pasados para que 
nos puxeran ao tanto dun problema ao 
que non podemos ficar alleos: o pro-
blema dunha lei en desenvolvemento, 
a Lei de Servizos Profesionais, que 
suporía (tal e como está) un gran agra-
vio para os dereitos dos profesionais 
que constrúen, cada día, en Galicia e 
no resto do Estado, a Sociedade da 
Información. En xogo non só está o 
recoñecemento aos enxeñeiros e enxe-
ñeiros técnicos en informática, arestora 
menosprezados con respecto ao resto 
das enxeñarías, senón, como din Suárez 
e Mata, o ansiado cambio de modelo 
económico e produtivo que a cidadanía, 
cada vez máis castigada, esixe un día si e 
outro tamén.

A LSP vai cambiar radicalmente o panorama 
dos servizos profesionais, e non estar nela 
recollido o conxunto de enxeñarías, suporía 
un claro agravio ás nosas profesións
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temas no ámbito sanitario, control de infraes-
truturas críticas como poden ser as centrais 
enerxéticas, os sistemas das administracións 
públicas…. Estamos a falar de compoñentes 
cunha criticidade altísima e nos que se care-
cería da capacidade de liderado de persoas 
coas competencias, capacitación e formación 
que garanten as nosas profesións. 

Marcos: A total falta de regulamento dos 
proxectos informáticos fai que actualmente 
non exista ningún tipo de control ou respon-
sabilidade sobre os mesmos. Todos estamos 
afeitos a ler a frase de “fallo informático” e dá 
igual se as consecuencias son que os estu-
dantes se queden sen unha merecida bolsa 
por un fallo no sistema, que as administra-
cións invistan millóns de euros en proxectos 
que non poden poñerse en produción, que 
os pasaxeiros dun avión queden en terra ou 
se vexan afectadas infraestruturas críticas 
como a enerxía. As consecuencias poden ser 
económicas, sociais ou incluso afectar á saú-
de das persoas, pero non se esixen responsa-
bilidades. Cruzarías co teu coche unha ponte 
que non superase as probas de carga e sobre 
a que ningún enxeñeiro se fixese responsa-
ble? A sociedade debe saber que os sistemas 
que controlan os nosos datos persoais, de 
saúde, etc. non contan con ningún tipo de 
regulación, e polo tanto de control. Esta lei, 
no seu texto actual, suporía a confirmación 
deste modelo de autoregulación, que deixa 
que sexa o mercado o que estableza os niveis 
de calidade e seguridade necesarios en cal-
quera sistema informático, o que provocará 
que se primen os beneficios económicos res-
pecto ao investimento preciso para garantir a 
calidade e seguridade dos sistemas.

C.C.: Dicía recentemente Ana Garriga, di-
rectora da Escola Superior de Enxeñaría en 
Informática de Ourense, que de confirmarse 
esta redacción, suporía que as profesións 
de Enxeñaría Técnica en Informática e 
Enxeñaría en Informática poderían quedar 
fóra do recoñecemento profesional que 
merecen tras máis de 25 años de desenvol-
vemento en España. Estades de acordo con 
ela?
Marcos: Por suposto que é así. Esta lei, de 
confirmarse o texto que está a difundirse, 
suporía o peche ao recoñecemento que as 
Enxeñarías en Informática veñen demandan-
do merecidamente e que ata o de agora só 
podía entenderse como unha vulneración 
dos dereitos que a lei lle recoñecía.

Fernando: Totalmente de acordo con Ana. 
As Enxeñarías en Informática contan coa 
madurez suficiente no noso país como para 
ser competitivas a nivel internacional. Esta 
presunta exclusión suporía unha falta de re-
coñecemento por parte das autoridades que 
son responsables de garantir o progreso e ca-
lidade de vida no noso país. Non ten ningún 
sentido estar a formar profesionais cunha 
altísima capacitación aos que posteriormente 
non se lles recoñeza unha valía profesional.

C.C.: A que credes que responde este cam-
bio de rumbo no tratamento dos profesio-
nais da informática? Ten que ver coa crise 
económica que estamos a vivir? 

Fernando: En absoluto ten que ver coa crise. 
A LSP propón unha aposta liberalizadora, que 
non entramos a valorar en ningún momento. 
Tampouco se trata dun cambio de rumbo, 
xa que ata o de agora, xunto coa enxeñaría 
química, eramos a única enxeñaría con au-
sencia de regulación Só se trata de reclamar 
algo que entendemos que é de xustiza que é 
a igualdade de trato co resto das enxeñarías. 
Esta exclusión supón un claro menosprezo e 
falta de coñecemento da potencialidade que 
teñen unhas profesións e uns profesionais 
nun contexto de cambio de paradigma eco-
nómico, no que a economía do coñecemento 
ten que liderar a saída da crise. Entendemos 
que a ese descoñecemento dos poderes 
políticos se une unha falta de asesoramento 
en materia de modernización, fomento da 
competitividade e innovación.

Marcos: Engadiría á resposta de Fernan
do que os lexisladores están a confundir 
a liberalización coa desregularización, e 
apostando dun xeito agresivo polo segundo, 
están a aproveitar a situación de indefensión 
actual dos enxeñeiros en Informática. Cando 
o obxectivo debería ser o recoñecemento e 
posta en valor destes profesionais e a aposta 
pola calidade, e a regulación no caso dos 
sistemas críticos, parece que o que se está a 
pretender é todo o contrario. 

C.C.: De manterse o texto actual na LSP, 
¿en quen recaería a responsabilidade das 
infraestruturas de información e comuni-
cación? 
Fernando e Marcos: Habería que ver a se-
gunda parte da reforma, na que se establece-
rán modificacións no que atinxe ás reservas 
de actividade. Pero de manterse este texto o 
único claro é que os enxeñeiros e enxeñeiros 
técnicos en informática non teríamos compe-
tencias neses ámbitos, o que a todas luces é 
unha verdadeira incoherencia.

C.C.: Os numerosos agravios cara a profe-
sión informática en España, ¿poderían levar 
aos mellores profesionais do sector a emi-
grar en busca de recoñecemento? ¿Estamos 
a deixar fuxir a excelencia?
Fernando: A falta de recoñecemento profe-
sional é un claro motivo de fuga de coñece-
mento e excelencia ao estranxeiro. Hai non 
moitos días, Mark Zuckerber, fundador de 
Facebook, e quen a pesares da súa xuven-
tude ten unha grande influencia en moitas 
decisións de calado nos Estados Unidos, facía 
unha reflexión sobre a economía do pasado 
século, baseada principalmente nos recursos 
naturais, a maquinaria industrial e a man de 
obra, e a economía actual, baseada no coñe-
cemento e nas ideas. Neste novo paradigma 
económico os recursos máis importantes son 
as persoas con talento que podemos educar 
e atraer cara ao noso país. Unha economía 
do coñecemento pode medrar máis, crear 
mellores postos de traballo e ofrecer mellor 
calidade de vida para todos. Agardo que os 
nosos responsables políticos recapaciten 
sobre isto e se decaten das consecuencias da 
posible fuxida dos nosos profesionais.

Marcos: Se a unhas titulacións cos niveis 
de esixencia da Enxeñaría Informática e 

Enxeñaría Técnica en Informática e cos 
excelentes profesionais cos que conta non se 
lle recoñece nin sequera ao nivel do resto das 
enxeñerías, está claro que non serán poucos 
os que o busquen noutros estados próximos, 
onde si se está a por en valor esta profesión. 
Isto suporá unha descapitalización do activo 
máis importante co que contamos, profesio-
nais altamente capacitados, e que afectará 
con toda probabilidade ós máis mozos e 
emprendedores. 

C.C.: Hai volta atrás no texto actual da LSP? 
Credes que se pode facer algo? Cal credes 
que sería, con referencia ás profesións que 
representades, un borrador da Lei ideal, 
algo co que de verdade ir comezando e 
construíndo en clave positiva?
Marcos: Hai que ter en conta que falamos 
dun borrador, e como tal dende os Consellos 
cremos que se está a tempo de corrixir o que 
sería un erro moito máis difícil de arranxar 
no futuro. En primeiro lugar a Lei non pode 
deixar fora das Enxeñarías á Informática, 
coma sucede no borrador que está circulan-
do, en concreto na súa disposición adicio-
nal segunda. Ese sería o primeiro cambio 
necesario e que deixaría as Enxeñarías en 
Informática na situación de igualdade que es-
tamos a reclamar e que nos permitiría seguir 
traballando pola profesión.

Fernando: Dende logo que si que hai 
volta atrás. O que estamos a manexar é un 
borrador que aínda non está aprobado, polo 
que hai tempo antes da súa tramitación 
parlamentaria. O que pedimos é sinxelo e 
penso que de xustiza: que incorporen as 
profesións de Enxeñaría e Enxeñaría Técnica 
en Informática á listaxe na que se enumeran 
as enxeñarías e, xa que logo, teñen un trato 
común e igualitario.

C.C.: As reclamacións e as mobilizacións, 
están a ter igual repercusión no resto de 
España? Estades, neste senso, en conexión 
cos restantes órganos colexiados rexionais 
e estatais?
Fernando: Esta é unha reclamación con ca-
rácter nacional e na que estamos unidos, non 
só os dous consellos de colexios de enxeñaría 
e enxeñaría técnica dos que Marcos e máis 
eu somos representantes. Temos unidade 
de acción tamén coa CODDII (Conferencia 
de Directores e Decanos de Enxeñaría en 
Informática) e coa RITSI (Reunión de Estu-
dantes de Enxeñarías Técnicas e Superiores 
en Informática), cos que estamos a traballar 
ombro con ombro acudindo en conxunto ás 
distintas reunións que estamos a manter cos 
Ministerios implicados neste asunto. 

Marcos: Dende o primeiro momento, os 
Consellos Xerais de Colexios (CONCITI, do 
que son presidente, e CCII, que represen-
ta Fernando como vicepresidente) están 
coordinando tanto a resposta dos colexios 
profesionais, como o contacto con estudan-
tes e universidades. A repercusión é global, 
como pode apreciarse nas redes sociais ou en 
xestos como a recollida de sinaturas de apoio 
ao trato igualitario na LSP ás Enxeñerías en 
Informática, que acadou en poucos días máis 
de 15.000 sinaturas. 
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Ás veces, a pregunta máis básica é a máis importante e 
a que precisa dunha resposta máis rápida e completa. 
Falamos desta cuestión e non de calquera outra: como 
pór en marcha a miña empresa TIC no contexto galego 
actual? O normal é que os expertos na materia dean por 

sentado que sabemos a resposta, e por iso non adoita a haber encon-
tros ou xornadas formativas que comecen polo principio: por axu-
darnos (precisamente) a comezar. O Colexio Profesional de Enxeñaría 
Técnica en Informática de Galicia quixo os días pasados empezar pola 
orixe. E fíxoo cun obradoiro de balde sobre emprendemento TIC, 
celebrado no Centro Demostrador TIC de Santiago, no que se infor-
mou aos asistentes sobre os distintos trámites, xestións e actuacións 
que cómpre enfrontar á hora de pórmos en marcha unha actividade 
económica por conta propia de natureza tecnolóxico-dixital. 

A actividade tivo feitura práctica, sendo o obxectivo do CPETIG 
achegar algo verdadeiramente útil e vantaxoso para os nosos pro-
fesionais. Por certo que a cifra de participantes foi de máis de 100 
persoas. 

O Centro Demostrador TIC de Galicia foi o eixe de operacións, pero 
permitiuse a través de multiconferencia a concorrencia dos centros 
CeMIT da Coruña, Ourense, Pontevedra e Vigo. Este curso enmár-
case dentro das actividades contempladas no convenio asinado 
entre o CPETIG e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA). O obradoiro, que na súa organización contou coa 
colaboración do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), 
estaba dirixido a todos aqueles profesionais do sector TIC que tiñan 
pensado pór en marcha actividades económicas por conta propia, 
pero tamén estivo aberto a profesionais doutros sectores interesados 
na temática.

 Como dixemos, no o curso informouse aos asistentes sobre todos 
aqueles trámites, xestións e actuacións necesarios para afrontar o 
cumprimento das esixencias mercantís, fiscais, laborais, de protec-
ción de datos e de ordenamento municipal, que leva aparellada a 
posta en marcha dunha actividade económica por conta propia. A 

actividade tamén inclúe unha liña de acción para resolver consultas 
dos participantes e máis un labor de asesoramento a distancia para 
os emprendedores inscritos, de índole complementaria á proposta 
formativa en si mesma e con vistas a solucionar cuestións relativas a 
cada empresa. A nivel de relatores, o curso contou coa presenza de 
Andrés Villamarín (director de Villamarín Professional Group) e Ana 
Barreiro Martínez (socia fundadora de C&B Asociados). Os formadores 
explicaron en cada un dos catro módulos temáticos (Formas Xurídicas 
Básicas, Trámites, Outras Obrigas e Contabilidade e Finanzas) os conti-
dos teóricos básicos para, de forma inmediata, incorporar actividades 
prácticas. O relatores procuraron ademais que os asistentes coñe-
ceran e realizaran, por si mesmos, o cumprimentado de impresos, 
documentos, equipos, etc.; así como que accederan ás distintas webs 
da actual Administración Electrónica (AEAT, TXSS, RMC, OPM...) e 
elaboraran os orzamentos económicos ou a axenda de actuacións a 
realizar para o inicio da súa actividade profesional. 

novidades en informática forense

O Gran Hotel de Santiago de Compostela acolleu os días 10 e 11 
de maio o Curso sobre Peritaxes e Informática Forense organizado 
polo Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de 
Galicia (CPETIG). No ciclo formativo, que contou con algo máis de 20 
alumnos, abordáronse as últimas novidades en materia de proce-
dementos e práctica da profesión de perito informático, así como 
diversas cuestións relacionadas coas obrigas fiscais e mercantís que 
supón o desenvolvemento da profesión de perito informático. O 
curso tivo unha duración de nove horas e media, repartidas en xor-
nada de venres tarde e sábado pola mañá. A actividade incluíu dous 
módulos diferenciados en cada unha das xornadas. Na primeira, da 
man do bufete especializado Pintos&Salgado abordouse a cues-
tión da normativa procesal pericial, así como da propia normativa 
relacionada coas pericias tecnolóxicas. Na segunda xornada, na que 
participaron como relatores o economista Andrés Villamarín, o res-
ponsábel de sistemas José Luis Rivas e o membro do Corpo Oficial 
de Peritos do CPETIG, Juan Luis Míguens, abordáronse conceptos 
ligados á metodoloxía da análise forense e da elaboración dos 
informes periciais.

axuda Para a nosa 
estrea no mercado 
Máis de cen profesionais participaron no 
obradoiro sobre emprendemento TIC do 
CPETIG

 | CPETIG | OBRADOIRO SOBRE EMPRENDEMENTO TIC |
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A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) 
acolle o pasado mércores 24 de abril o acto de 
apertura oficial do Curso Superior de Adminis-
tración Electrónica que convocan o dito centro 
de estudos e máis o Colexio Profesional de 

Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG). A inauguración 
contou coa presenza de Pablo García Mexía, especialista 
en Dereito e Internet, que ofreceu un relatorio sobre estas 
cuestións ante os participantes da actividade formativa e os 
responsábeis da súa posta en marcha. Máis polo miúdo, o 
conferenciante realizou un percorrido polas orixes históricas 
e os principios do Dereito da Rede, os principais contidos 
e os retos de futuro, como son os dereitos e liberdades, 
xurisdición e normas internacionais, ciberdelincuencia ou 
responsabilidade dos intermediarios, entre outros. 
Pablo García Mexía é letrado das Cortes Xerais en exce-
dencia parcial, ademais de letrado da Comisión Xeral das 
Comunidades Autónomas do Senado. Director e cofundador 
de Syntagma-Centro de Estudios Estratéxicos e doutor en 
Dereito, é profesor asociado de Dereito Constitucional na 
Universidade Carlos III de Madrid. Asemade, foi director de 
Goberno Interior do Senado entre os anos 2002 e 2004 e 
secretario xeral da Asemblea de Madrid entre 1997 e 2000. 
Tamén exerceu como director de Relacións Parlamentarias 
do Congreso dos Deputados entre os anos 1996 e 1997. É 
autor, entre outros, do libro Los conflictos de intereses y la 
corrupción contemporánea. 

O Curso Superior de Administración 
Electrónica, dirixido polo presidente 
do CPEIG, Fernando Suárez, ofrece un 
total de 50 prazas e a súa duración é 
de 114 horas, das que 84 serán teóricas 
e 30, prácticas. A actividade formativa 
pretende afondar, desde unha perspec-
tiva técnico-xurídica, “na concepción da 
Administración Electrónica, incidindo na 
importancia que ten a súa implantación 
nas distintas administracións de Galicia”, 
informa Suárez. Os destinatarios desta 
actividade formativa son empregados 
públicos de Galicia, tanto da administra-
ción autonómica como das locais e de 
xustiza, e das universidades do sistema 
universitario da comunidade, así como 
persoal contratado polas administra-
cións públicas e os profesionais que 
estean en posesión do título de doutor, 
licenciado, diplomado, grao, arqui-
tecto, enxeñeiro, arquitecto técnico e 
enxeñeiro técnico. Ao abeiro do acordo 
existente entre o colexio e a EGAP, os 
colexiados e colexiadas obteñen un pre-
zo especial na matrícula de 350€, fronte 
aos 500 euros que deben pagar aqueles 
alumnos non funcionarios. 

asesoramento Para as Peme e os autónomos galegos

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) en colaboración 
coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) porá en marcha 
unha Rede de Asesores Tecnolóxicos para titorizar a empresas na selección e adopción 
de solucións TIC para cubrir as súas necesidades. Con esta nova plataforma búscase 
que as PEME e os autónomos que precisen afrontar unha modernización tecnolóxica 
dos seus negocios para ser máis competitivos poidan buscar asesoramento de colexia-
dos do CPEIG que axudarán a definir as necesidades tecnolóxicas e a adoptar as mello-
res solucións para mellorar a súa produtividade (entre as que primarán as baseadas en 
software libre). 
Para dar a coñecer esta iniciativa realizaranse xornadas presenciais nas diferentes cida-
des galegas, nas que recollerase información das empresas interesadas en participar 
no programa de diagnose, formación e asesoramento personalizado. A Rede de Aseso-
res Tecnolóxicos estará ao alcance dos interesados de xeito continuado e permanente 
a través da Internet.

O convenio que recolle a creación desta Rede tamén inclúe a elaboración dun 
estudo sobre a situación laboral dos profesionais das Enxeñarías en Informáticas pro-
cedentes das 3 universidades galegas, para coñecer, entre outras cousas, a porcentaxe 
que está a traballar dentro ou fóra de Galicia, e a súa distribución xeográfica. Tamén 
procurará información sobre o tipo de traballo que están a desenvolver, o seu sector, as 
súas necesidades formativas, o seu grao de satisfacción persoal e as súas expectativas 
profesionais. 

a imPortancia de 
dixitalizar o 
tecido Público
O especialista en Dereito e Internet Pablo García Mexía abriu o 
curso de eAdministración da EGAP e o CPEIG

 | EGAP e CPEIG  | CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 



Co fin de coñecer de primeira man os detalles da revolución tecnolóxica que está  a promover a Deputación de 
Pontevedra entrevistamos o seu  presidente, Rafael  Louzán Abal. Recíbenos a primeira hora no seu despacho, que é 
cando  planifica a axenda diaria co seu  equipo. Aínda que se define  a si mesmo como  “unha persoa pouco tecno-
loxizada”, está  consultando o correo electrónico no seu ordenador  e interactuando a través  do seu  smartphone.
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Rafael LOUZÁN

“A través da innovación na nosa administración, 
optimizamos os servizos públicos para os cidadáns e 
empresas”

A renovación tecnolóxica come-
zámola dándolles os medios ós 
cidadán

Sr. Louzán,  se tivese que fixar un punto  de partida da renova-
ción tecnolóxica na Deputación de Pontevedra, cál sería?
Sería o programa Repoblar. Unha administración avanzada
en contidos dixitais só ten sentido se os cidadáns teñen os medios 
para acceder a ela. Por iso  a nosa primeira tarefa foi levar a rede de 
banda ancha a todos os rincóns da provincia. Porque temos a obri-
ga de estar ahí onde as persoas nos necesitan, prestando apoio ós 
que máis o precisan. De este modo, contribuímos a que a provincia 
gañe en equidade e competitividade. Comezamos con este labor 
en colaboración coa “Xunta de Galicia” no ano 2010 e todavía hoxe 
seguimos traballando nese ámbito.
Repoblar é un ambicioso proxecto para levar internet a aqueles 
lugares  do rural que non teñen acceso á alta velocidade. Válese da 
tecnoloxía sen  fíos por ondas de radio WiMax. Unha solución  para 

as dificultades da orografía galega,  que é a escusa para que os 
operadores de internet leven  cable ás áreas menos poboadas.
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Cando  prevén finalizar o proxecto Repo-
blar?
Repoblar rematará cando se cumpra o 
obxectivo do programa.
Queremos lograr o 96% de cobertura nos 
55 concellos adheridos ó proxecto que 
están dentro do noso ámbito de actuación.

Complementando a tarefa de dotar de 
medios ós cidadáns, contémplase tamén  
algún  plan de formación?
Efectivamente temos contemplado un plan 
de alfabetización tecnolóxica dentro das 
accións definidas no proxecto depoTIC.
Se queres, entramos logo en máis detalles. 
Pero independentemente desto, levamos 
xa un tempo con programas de formación 
para certos  colectivos: coma os maiores ou 
as persoas desempregadas. Que son as que, 
a priori, teñen máis dificultades no acceso 
ás novas tecnoloxías.

Ademais de Repoblar, acaba de mencio-
nar depoTIC, en qué consiste?
depoTIC é un plan de modernización para 
fomentar o uso das tecnoloxías da informa-
ción e comunicación. É o soporte tecnolóxi-
co que se precisa para conseguir a verda-
deira administración electrónica. depoTIC
compleméntase con outros programas 
que conteñen accións específicas para  os 
cidadáns, os concellos e as empresas.
Apostamos polas novas tecnoloxías e a so-
ciedade da información como ferramentas 
imprescindibles para unha sociedade máis 
aberta, competitiva e mellor.

Entón,  hai un proxecto específico para  
cada  un destes públicos?
Iso é. Temos o proxecto eDepo, co que esta-
mos avanzando na administración electró-
nica. eDepo dálles soporte, ademais da pro-
pia Deputación, ós concellos da provincia 
que o precisen. Con depoTIC pretendemos 
modernizar diferentes servizos co uso das 
TIC. Aquí centrámonos principalmente nos 
cidadáns e nas empresas, aínda que tamén 
damos apoio tecnolóxico para as adminis-
tracións. Paralelamente, temos depoGAP,
co obxectivo de aumentar a eficiencia  na 
xestión  dos  activos provinciais mediante 
a optimización de recursos e permitindo 
a participación cidadán. En definitiva, que 
a través da innovación na nosa propia 
administración e nos concellos, consegui-
mos optimizar os servizos públicos para os 
cidadáns e tamén para as empresas.

Nestes tempos de austeridade fixéronse 
grandes investimentos coma o Centro de 
Proceso de Datos. En que beneficia isto  ós 
cidadáns?
Todas as actuacións que estamos a facer no 
ámbito da renovación tecnolóxica finán-
cianse en parte coa axuda do Fondo Social 
Europeo. O novo CPD, infraestrutura que da 
soporte ás iniciativas dixitais da Deputación 
e dos concellos da provincia, era un paso 
imprescindible para poder darlles  servizo ós 
concellos da provincia e para a implantación 
da administración electrónica. Ademais, 
fíxate se beneficia ós cidadáns que temos 
calculado un aforro anual duns 150.000 
euros só por unificar servizos.

Rafael  Louzán, ó ver o meu interese no 
CPD lévame a facer unha pequena visita 
guiada ás súas instalacións. É impresionan-
te. Tamén permite a prestación de servizos 
de forma centralizada a través  da “nube”. 
É o que denominan como  depoCloud. 
Para garantir a alta dispoñibilidade, tamén 
teñen un Centro de Proceso de Datos de 
Respaldo que cumpre con tódolos  reque-
rimentos para que non exista  ningunha 
perda de información.  Continuamos coa 
entrevista mentres camiñamos de volta 
cara ó seu  despacho.

No novo CPD almacénase a nova web 
www.depo.es, que foi lanzada recente-
mente. Pero que cambios traerá?
O primeiro cambio visible de www.depo.es 
é a limpeza e a claridade no seu deseño.
Agora, os contidos están agrupados por 
“colectivos” e por “temas” para así facilitarlles 
ós usuarios buscar a información.

Que trámites on line poderán facerse en 
www.depo.es?
Xa se pode acceder ó BOPPO, á oficina vir-
tual do ORAL e á descarga de formularios 

e instancias oficiais. De aquí a finais de ano 
incorporaremos máis servizos telemáticos, 
sobre todo coa posta en marcha da sede 
electrónica, que será unha  prolongación da 
oficina administrativa tradicional. Suporá un 
punto de acceso único para que os cidadáns 
poidan realizar telematicamente as súas 
xestións habituais, coma o rexistro.

Estamos falando dunha  nova vía de 
comunicación directa  coa Deputación de 
Pontevedra...
Ese é obxectivo. Que os cidadáns teñan 
unha nova porta de acceso á nosa Deputa-
ción. Máis directa,  accesible e participativa. 
Hai que ter en conta que hoxe os cidadáns
demandan unha relación horizontal coa po-
lítica. Reclámase facer cousas para a xente, 
pero, sobre todo coa xente.

No ámbito  da participación, hai seccións 
que invitan a esa interacción, como a de
“O presidente responde”. Como pode 
vostede comprometerse a responder nun 
prazo máximo de dez días  cunha axenda 
tan apretada?
É cuestión de prioridades. E, desde logo, a 
comunicación coa cidadanía é o primeiro. 
As novas tecnoloxías facilítannos a inte-
racción e tamén nos esixen unha maior 
transparencia. Nós apostamos firmemente 
por esa transparencia. De feito, a ONG Trans-
parencia Internacional así  o ratifica. A nivel 
nacional estamos no posto número
13 dun total de 45.

Tamén en Facebook ocupan un posto 
relevante...
Si, ocupamos o cuarto lugar entre as depu-
tacións españolas por número de seguido-
res en Facebook. A sociedade, a través das 
redes sociais, demanda unha comunicación 
máis fluída coas administracións e nós 
queremos darlles resposta. Seguiremos 
comunicándonos cos cidadáns a
través do noso Facebook, de Twitter e ta-
mén aumentaremos o contido multimedia.

Coa referencia ás redes sociais rematamos 
o repaso a esta revolución  tecnolóxica 
360º da Deputación de Pontevedra. Un 
novo modelo no que se comezou pola 
cidadanía para despois reflexalo na propia 
administración. 

www.depo.es é unha 
nova porta de acce-
so á nosa  Deputa-
ción:
máis directa, accesi-
ble e participativa
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CREADA NO CAMPUS DE PONTEVEDRA UNHA FERRAMENTA
PARA COIDAR AOS NOSOS MAIORES

Tecnoloxía galega multiusos
Como cada mes, achegamos nestas páxinas un resumo do máis 
destacado da nova innovación TIC

O pasado mes de decembro o selo 
galego Taptil, especializado no 

desenvolvemento de aplicacións para 
dispositivos móbiles, sorprendeu ao mundo 
estreando Pandeireta PRO, un simulador de 
pandeireta, dispoñible para iPhone e iPad, 
que por demanda do público vén de estrear 
versión para Android, dispoñible de balde 
en Google Play, de xeito que os usuarios de 
móbiles e tablets con Android 2.2 e superior 
poden tocar en calquera momento e lugar 
distintos ritmos (muiñeiras, pasodobres, 
xotas, rumbas...) e conseguir riscados sen 
esforzo.

A aplicación pode configurarse para o seu 
uso por parte de destros ou xergos, permite 
axustar a súa sensibilidade e permite activar 
ou desactivar funcións coma o riscado, as 
ferreñas e a vibración, adaptándose así aos 
gustos dos usuarios. 

Taptil é un proxecto froito da colaboración 
de dúas empresas tecnolóxicas galegas, 
a compostelá Sixtema e a viguesa Hacce 
Soluciones TIC, que combina a súa 
experiencia en desenvolvemento e deseño 
para crear aplicacións móbiles como 
Sendegal (en versión para iOS e Android) e 
bUSCatermos. 

O SIMULADOR MUSICAL MÓBIL MÁIS ENXEBRE CHEGA A ANDROID

A vertente sanitaria e e social das 
máis novas tecnoloxías é unha 

cuestión que non podemos parar de 
celebrar. E máis aínda cando nós mesmos, 
os galegos, somos protagonistas destes 
procesos. Desta volta, os responsábeis 
deste pulo a e-saúde son 
un grupo de estudantes 
da Universidade de Vigo, 
Campus de Pontevedra, 
que veñen de deseñar 
unha aplicación Android 
para atender aos nosos 
maiores e dependentes, 
facendo fincapé nos que 
viven no rural. O seu 
proxecto, que non require 
de moitos efectivos en 
xogo (un smartphone con 
conexión a Internet e un 

| innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |

Mentres o sistema sanitario camiña 
cara a unha meirande privatización 

e progresivamente vanse perdendo 
logros obtidos nos últimos anos, os nosos 
investigadores seguen a traballar arreo no 
vieiro contrario. É dicir: no camiño de mellorar 
até onde sexa posíbel a asistencia sanitaria 
botando man das posibilidades múltiples que 
achegan as novas tecnoloxías da información. 
Nesta liña sitúanse proxectos como a 
plataforma Servando, un sistema un sistema 
de monitorización domiciliaria de pacientes 
con doenzas cardiopulmonares desenvolvido 
por investigadores do centro compostelán 

CiTIUS. Pois ben, segundo nos contan os 
investigadores deste espazo de I+D da 
Universidade de Santiago, a plataforma en 
cuestión vén de entrar en fase de validación 
(o derradeiro chanzo da escada antes da súa 
incorporación á industria).

O resultado do proxecto será en breve 
probado nun ensaio clínico en tódalas súas 
posibilidades e implicacións. A experiencia, 
a desenvolver en colaboración co Grupo de 
Cardioloxía do Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago (que conta coa 
participación de pacientes do Servizo de 
Cardioloxía e Unidade de Cardiopatías 

PULO Á PLATAFORMA SERVANDO PARA A ATENCIÓN A DOENTES CARDÍACOS
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UNHA APLICACIÓN WEB MÓBIL SERVE DE GUÍA PARA 
UN CONCURSO DE PINCHOS EN OURENSE

Dende o 6 de maio e durante dúas semanas Ourense celebra o seu Concurso de 
Pinchos de Sabores de Primavera, xornadas nas que pódese percorrer a cidade das 

Burgas descubrindo os 52 pinchos que poden degustarse en cadanseu establecemento, 
e para axudar á súa localización optouse pola creación dunha aplicación web (en 
ourensemovil.com) con toda a información sobre o certame gastronómico: mapa, imaxes 
dos pinchos participantes, prezos e instrucións sobre como participar na modalidade de 

xurado popular e poder recibir así algún premio. 
Esta ferramenta web poden funcionar así en practicamente 
calquera dispositivo móbil, sen precisar da instalación 
de ningunha aplicación, e contando tanto cos locais 

participantes xeolocalizados como coas imaxes 
e prezos dos pinchos que poden probarse nos 
mesmos, convidando así a pasear polos barrios 
de Ourense e, moi especialmente o casco vello da 
cidade.

A aplicación web móbil é obra de Contact 
Comunicación compañía detrás Orama, 
Felicítame.es ou da destacada aplicación móbil 
da Ruta do Viño da Denominación de Orixe Rías 
Baixas e con sede no Parque Tecnolóxico de 
Galicia. 



CREADA NO CAMPUS DE PONTEVEDRA UNHA FERRAMENTA
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CHEGA A IOS A GUÍA 
EPOCKETGUIDE

GALICIA360.COM RENÓVASE CON MÁIS IMAXES EN ALTA 
DEFINICIÓN

Seguimos a dar conta 
de detalles acerca de 

ePocketGuide, a guía turística 
galega para teléfonos intelixentes 
finalmente xa dispoñíbel (de 
balde) dende finais de marzo para 
trebellos con Android e agora 
tamén, dende xa, para iPhone e 
iPad. O servizo, que é gratuíto nos 
primeiros pasos aínda que as rutas 
a descargar son de pago (cómpre 
estarmos atentos ás ofertas e 
promocións), está a acadar dende 
a súa posta a disposición dos 
usuarios no Google Play unha 
serie de cifras dignas de ser tidas 
en conta. Así, en só dúas semanas, 
foi obxecto de 600 descargas. Para 
celebrar esta boa andaina e o feito 
de ter sido achegado para iOS, os 
responsábeis da guía (Víctor Ayán 
e o seu equipo) anuncian que 
tódalas rutas serán de balde de 
aquí até o 1 de xullo. 

O servizo ePocketGuide, como 
xa temos sinalado en ocasións 
previas, é unha guía de viaxes 
para teléfonos intelixentes. 
Xurdiu cos mellores agoiros 
posíbeis (incluíndo un premio da 
asociación EGANET, 
antes de que 
estivese 
accesíbel na 
Rede para 
descarga) e 
suscitando 
importantes 
mostras de 
interese 
na feira 
madrileña 
FITUR, onde 
tamén se deu 
a coñecer. 
Logo, a finais 
de marzo, 
púxose ao 
alcance dos 
turistas-
usuarios de 
Android incluíndo 
unha ruta de balde por Santiago 
e outras 50 por toda España. O 
proxecto, como lembraremos, 
naceu cando Víctor Ayán, canso de 
non atopar a ferramenta perfecta 
para as súas viaxes, decidiu pórse 
mans á obra e creala. A idea foi, 
segundo el mesmo nos conta, 
materializar unha aplicación útil, 
“moi sinxela e completa, que 
permitise ter toda a información 
necesaria: os sitios máis 
interesantes para visitar, reservar 
os mellores hoteis e restaurantes, 
comprar as entradas para as 
actividades máis divertidas e, todo 
isto, desde o propio teléfono”. 

A A web Galicia360.com segue a 
reinventarse a si mesma na procura 

do nunca visto en materia de amosar 
as realidades turísticas da nosa terra. Os 
días pasados, a empresa a Fotopanorama 
(responsábel destes servizo, sen dúbida 
un dos de maior experiencia en materia de 
promoción turística galega) púxonos ao tanto 
dun novo proceso de reinvención. O resultado 
son imaxes panorámicas e visitas virtuais que 
se sitúan cada vez máis preto do que significa 
a experiencia de atoparse in situ nos lugares 
que se amosan. En realidade, o obxectivo é 
ir alén desta experiencia, mesmo achegando 
puntos de vista (como o elixido para o espazo 
natural de Razo e Baldaio, unha vista aérea en 
360 graos) dos que dificilmente poderemos 
dispor na nosa vida cotiá. 

Cómpre lembrar que o proxecto de 
Galicia360.com comezou a súa andaina xa hai 
unha ducia de anos, e que polo tanto estamos 
a falar dun sitio pioneiro neste tipo de imaxes 
panorámicas. A actualización que nos están 
a presentar estes días os seus responsábeis 

ten que ver cos novos enfoques engadidos 
e, tamén, coa aplicación de “moitas melloras 
en imaxes en High Definition, incluíndose 
son ambiente, xeolocalización e integración 
nas diferentes redes sociais”. O proxecto, 
levado da man polo fotógrafo galego Ricardo 
Cambón e o devandito estudo Fotopanorama, 
achegará en breve unha completa listaxe de 
capturas de “zonas máxicas de Galicia”, sinala 
Cambón, entre as que se atopan dolmens, 
castros e outras imaxes aéreas de espazos 
naturais de especial significado (na liña da 
devandita paraxe Razo-Baldaio). 

miúdo grupo de voluntarias/os), achega novas 
e interesantes perspectivas para a mellora da 
calidade de vida das persoas que habitan soas 
en núcleos afastados. A iniciativa vén da man 
do alumnado do 2º curso do Grao en Dirección 
e Xestión Pública e chámase @AppDuls. 

Segundo informa, ten 
potencial para resolver 
importantes baleiros na 
teleasistencia a maiores 
tirando proveito todas 
as facilidades e vantaxes 
que ofrecen os teléfonos 
intelixentes.  O profesor 
Enrique Varela, titor 
deste proxecto, salienta 
o seu valor polo que 
ten de atender a unha 
demanda ben concreta: 

a de mellorar a atención dos nosos maiores. 
A iniciativa, di, “responde a unha necesidade 
social e nós temos a man a tecnoloxía e os 
coñecementos necesarios para levalas a cabo”. 
A través dunha investigación precedente, o 
alumnado concluíu que o envellecemento 
da poboación galega e a súa distribución 
xeográfica, unido á crise, fan preciso deseñar 
programas específicos para garantir unha 
atención sociosanitaria básica en todo o país. 
“Puidemos demostrar que para desenvolver 
tecnoloxías aptas para a vida cotiá non 
son necesarios grandes coñecementos 
tecnolóxicos, si lóxicos e de estratexia sobre 
a contorna e o actores dunha política pública 
como é a sociosanitaria”, comenta Varela, 
profesor da Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación. 

Conxénitas da Xerencia de Xestión Integrada, 
dirixido por José R. González-Juanatey), 
permitirá “ratificar esta nova tecnoloxía como 
ferramenta para o seguimento remoto de 
pacientes crónicos a través de teléfonos 
móbiles intelixentes”, informan os responsábeis 
da plataforma. O estudo, engaden, centrarase 
en persoas con insuficiencia cardíaca, e 
conta co apoio de R, o operador galego de 
comunicacións por fibra óptica. Este apoio 
materialízase por exemplo na cesión dos 
terminais habilitados coa tecnoloxía sen fíos 
que se usarán nas probas (Wi-Fi ou datos 
móbiles). Segundo se informa, a compañía 

non descarta a incorporación desta nova 
plataforma á súa estratexia de fogar dixital.

Servando, en palabras dos seus 
desenvolvedores, “persegue mellorar a 
calidade de vida das persoas afectadas 
por trastornos de orixe cardiopulmonar, 
co obxectivo de reducir o número de 
hospitalizacións”. O proxecto está dirixido 
polo investigador do CiTIUS Paulo Félix. As 
potencialidades do mesmo foron xa obxecto 
de distinción por parte do Comité Externo da 
Universidade de Santiago de Compostela 
(USC), que o seleccionou para participar no 
programa Acelerador de Transferencia. 

PULO Á PLATAFORMA SERVANDO PARA A ATENCIÓN A DOENTES CARDÍACOS
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www.depo.es

Nos últimos anos a Deputación de Pontevedra está a levar a 
cabo un proceso de modernización tecnolóxica que abrangue 
desde a posta en marcha da rede Repoblar até a construción 
do novo Centro de Proceso de Datos unificado. Nesta liña de 
actuación, o pasado mes de abril a Deputación de Pontevedra 

poñía en marcha un novo portal institucional, www.depo.es. Esta nova 
web constitúe a porta de acceso virtual á Deputación de Pontevedra para 
os cidadáns, concellos e empresas da provincia de Pontevedra. Para a 
posta en marcha deste portal empregáronse as últimas tecnoloxías en 
desenvolvemento web.

Plataforma de contidos web
A evolución que desenvolveron as Tecnoloxías da Información e as Comu-

nicacións (TIC) desde a creación da anterior web -www.depontevedra.es- 
posibilitou a posta en marcha dunha nova plataforma unificada de xestión 
de contidos na Deputación de Pontevedra. 

Esta plataforma, montada en clúster para garantir a dispoñibilidade da 
mesma, está baseada na última versión do xestor de contidos de software 
libre Liferay Portal, versión 6.1 Comunity Edition GA2.

Esta ferramenta permite unha xestión centralizada de todas as iniciativas 
web da Deputación de Pontevedra, o que redunda nunha meirande eficien-
cia e eficacia, permitindo reaproveitar compoñentes e manter unha mesma 
liña base no que respecta aos deseños gráficos. Amais, esta ferramenta per-

mite achegar ao portal institucional novos elementos de comu-
nicación e interacción co usuario, así como novos xeitos de acce-
der á información e aos servizos da Deputación de Pontevedra.

contidos
A nova web institucional www.depo.es é un portal feito “por” 

e “para” os cidadáns. No seu desenvolvemento púxose especial 
énfase en facer máis doada a navegación ao usuario, para que 
este poida obter a información que precisa de maneira sinxela e 
intuitiva. Para facer máis doado o seu uso estruturáronse todos 
os contidos en tres grandes bloques: Navegación, Servizos elec-
trónicos e Comunicación.

navegación
Nesta sección atopamos axudas á navegación como un busca-

dor de contidos do portal, o mapa web e o mapa de migas que 
permite visualizar en todo intre a sección do portal na que esta-
mos a navegar.

O menú superior -organizado en pestanas- clasificouse en: De-
putación, Provincia, Concellos, Cidadáns e Empresas. Na sección 
de Banners, amósase un carrusel de anuncios que irá variando se-
gundo os programas e actividades que estean vixentes en cada 
intre.

A principal novidade na navegación é a sección de Colecti-
vos e Temas que agrupa a información segundo os intereses e 
perfil do usuario. Creáronse os seguintes colectivos: asociacións, 
desempregados, persoas con discapacidade, maiores, infancia 
e xuventude, familia e investigadores. Doutra banda, os temas 
dispoñibles son: axudas, benestar, cultura, deportes, emprego, 
formación, infraestruturas, medio natural, novas tecnoloxías e 
turismo. Cando se selecciona un colectivo ou un tema accédese 
a unha sección do portal coa información clasificada segundo o 
perfil do usuario.

servizos electrónicos
Nesta sección atópanse os accesos rápidos aos servizos elec-

trónicos da Deputación: a Oficina Virtual Tributaria do ORAL, o 
novo portal do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP-
PO) que inclúe a consulta e procura telemática de anuncios, a 
descarga de formularios e instancias oficiais e o perfil do contra-
tante. Estes servizos serán completados, este mesmo ano, pola 
sede electrónica da Deputación de Pontevedra.

comunicación
Neste bloque pódese consultar a sección de novas en tempo 

real relacionadas coa Deputación de Pontevedra. Ademais cón-
tase coas seccións de novidades, avisos de interese para a po-
boación e os formularios, o presidente responde e atención ao 
cidadán.

Por outra banda, a sección axenda amosa os eventos tanto de 
actividades coma institucionais. Do mesmo xeito, a canle mul-
timedia conta con vídeos, galería de imaxes e audios sobre os 
contidos da Deputación. Outro aspecto salientable é a presenza 
en redes sociais con accesos ao Facebook, Twitter e á canle de 
YouTube da Deputación de Pontevedra. 

Por último neste bloque atopamos un conxunto de iconas me-
diante o cal se pode acceder a outras webs da Deputación de 
Pontevedra.
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Co motivo da presentación deste novo portal tivemos a ocasión de 
falar con Amancio Varela García -xefe do servizo de Novas Tecnoloxías 
da Deputación de Pontevedra- e formularlle as seguintes preguntas:

Amancio, explicaches que a vosa plataforma de xestión de contidos 
web está baseada en Liferay 6.1 GA2, pero para realizar webs tan 
dinámicas como este portal institucional adoitan ser precisos des-
envolvementos a medida, foi este o voso caso?

Para a creación do portal institucional adaptouse o xestor de contidos 
Liferay co fin de axustalo ás necesidades da Deputación de Ponteve-
dra. Máis polo miúdo, traballouse nas extensións do propio Liferay, o 
theme e os portlets. Todos os desenvolvementos foron realizados so-
bre a contorna de desenvolvemento Eclipse, empregando a tecnoloxía 
Maven para a xeración dos paquetes a despregar nos servidores. As 
extensións de Liferay foron necesarias para dotar ao xestor de fun-
cionalidades non dispoñibles de forma nativa como, por exemplo, a 
internacionalización para o uso da lingua galega. No apartado visual 
desenvolveuse o theme empregando persoais Velocity e follas de esti-
lo CSS para representar de xeito gráfico estes persoais. Asemade, para 
que o portal sexa visible correctamente en todos os navegadores, uti-
lizouse un hack CSS. Ao tempo, desenvolvéronse unha serie de portlets 
a medida para as seccións axenda, galería multimedia, etc. Estes port-
lets son proxectos realizados baixo o framework Spring MVC (Modelo 
Vista Controlador), que empregan JSP para a capa vista, Hibernate para 
o acceso á base de datos e a tecnoloxía Spring para a lóxica de negocio. 
A medio prazo, o portal institucional tamén achegará unha plataforma 
de factura electrónica para a transmisión de facturas entre o emisor 
e a Deputación de Pontevedra por medios electrónicos e telemáticos 
asinados dixitalmente con certificados dixitais.

Nestes tempos de crise económica é preciso rendibilizar os investi-
mentos, desenvolvéronse xa outros portais na plataforma unificada 
de xestión de contidos da Deputación de Pontevedra?

Nesta nova plataforma tamén se desenvolveron as webs dos proxec-
tos Pousadas (www.pousadas.depo.es), Viñas Atlánticas (www.vinasat-
lanticas.depo.es), Aquelando (www.aquelando.depo.es) e Proamare 
(www.proamare.depo.es); webs de iniciativas como Mercados Munici-
pais (www.mercadosmunicipais.depo.es) ou Únete á Volta (www.une-
teavolta.depo.es); programas como o Plan Cultural (www.plancultural.
depo.es) ou o portal da Escola de Enfermaría (www.enfermeria.depo.
es). A partir de agora estase traballando en migrar o resto de portais 
da institución a esta plataforma para aproveitar as vantaxes dunha xes-
tión centralizada e unificada de portais web.

A tecnoloxía debe estar ao servizo das persoas, e máis no caso 
dun portal institucional que debe garantir o acceso a todos os ci-
dadáns, é www.depo.es unha web accesible?

Aínda que o que máis salienta a primeira vista do novo portal ins-
titucional da Deputación de Pontevedra é a renovación estética no 
deseño, o máis importante é que no proceso de construción tívose 
especial coidado coas normas técnicas de accesibilidade AA. O nivel 
dobre-A implica cumprir os puntos de verificación de prioridade 1 
e 2 definidos nas directrices de accesibilidade para contido web do 
W3C. Satisfacer estes puntos de verificación elimina importantes 
barreiras de acceso á información web para que calquer cidadán, 
independentemente das súas limitacións (visuais, auditivas, físicas, 
cognitivas, etc.), poida acceder, entender, navegar e interactuar coa 
web. A accesibilidade web tamén beneficia a outras persoas, incluín-
do persoas de idade avanzada que viron diminuídas as súas habili-
dades por mor da idade.

Para rematar, cal é o futuro de www.depo.es?

Durante os vindeiros meses vaise pór en marcha a sede electrónica 
da Deputación de Pontevedra que é a prolongación da oficina ad-
ministrativa tradicional, é o punto de acceso único a través do cal o 
cidadán poderá realizar as súas xestións administrativas de xeito te-
lemático. A sede electrónica contará cun catálogo de procedemen-
tos e o cartafol do cidadán onde poderán iniciarse procedementos 
administrativos e consultar o estado dos expedientes. A difusión 
de contidos verase simplificada ao achegar ao portal institucional 
seccións específicas para publicar convocatorias, certames, premios, 
convenios, ofertas de emprego público e privado e bases de datos 
de competicións deportivas, seccións para difundir actividades for-
mativas, o fondo patrimonial e artístico e incluirá ademais unha área 
de descargas para o usuario. O uso da nova plataforma de xestión de 
contidos fará posible incluír novas utilidades como: locución de tex-
tos de novas, compartir en redes sociais (botóns “gústame” e seme-
llantes), subscrición a un boletín de novas, distribución de contidos 
mediante RSS, chat on-line, impresión a PDF ou cambio do tamaño 
de letra.

En conclusión, www.depo.es é un portal vivo que evolucionará ao 
longo deste ano en información e servizos de valor para a cidadanía, 
empresas e concellos, á vez que se actualizarán elementos xa exis-
tentes á nova imaxe gráfica. 



Presentación ós medios 
do portal do organismo 
provincial
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Os galegos Berio Molina (co-responsábel de iniciativas 
como alg-a ou escoitar.org) e Beka (tamén coñecido e 
Geeksha e co-administrador de olholivre.net) son os 

impulsores dun interesante proxecto en desenvolvemento para a 
materialización dunha nova canle informativa independente con 
fortes vencellos coa Internet. Falamos de Adtlántida.tv, sistema 
de radiotelevisión libre pola Rede que conta co apoio da Univer-
sidade Internacional de Andalucía (Capital Riesgo da UNIA) e que 
se atopa, a día de hoxe, en plena campaña de crowdfounding, ou 
sexa, en proceso de procurar pequenos investidores-internautas 
que fagan posíbel, fornecendo achegas conformes ás capaci-
dades dos seus petos, o que doutro xeito, nos tempos que 
corren, serían máis enleado. A idea básica é facer fronte a 
“vimeos e bambusers dende lóxica comunitaria da experi-
mentación”.

O proxecto Adtlántida.tv (que xunta nun único termo o 
prefixo “ad”, do latín “cara a” e máis o nome da antiga illa-
continente nalgún lugar do Atlántico, símbolo do máis antigo 
pero tamén do máis innovador: coma se o tempo dobrase as 
súas puntas até tocarse), é como dixemos un sistema de radiote-
levisión libre. A súa rede de aplicacións web e para dispositivos 
móbiles, informan Berio e Beka, “permite emitir e consultar mate-
rial audiovisual en calquera momento e desde calquera lugar, uti-
lizando calquera dispositivo libre”. A interface estará dispoñíbel 
en galego, castelán e inglés como mínimo, explican.  
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Tense dito que non hai alternativas reais 
a Windows dende o eido da programa-
ción aberta. Ben, téñense dito moitas 

mentiras relativas a case todo. Alternativas 
ao sistema operativo de Microsoft dende o 
software libre hai un feixe delas, e entre as 
máis destacadas está sen dúbida Debian, 
cuxa nova versión, a 7.0 Wheezy, presén-
tanos estes días o colectivo Trasno (trasno.
net). Esta nova achega do dito sistema, unha 
ferramenta baseada no Kernel de Linux e 
impulsada por unha chea de voluntarios 
de todo o mundo, chega tras moitos meses 
de constante desenvolvemento e cunha 
serie de novidades moi a ter en conta. Por 
exemplo, cóntanos Trasno, a súa compatibili-
dade multiarquitectura (que nos vai permitir 
instalar paquetes dun abano variado de 
arquitecturas no mesmo computador), a 

achega de recursos específicos para habilitar 
nubes privadas e dun instalador mellorado e 
o fornecemento dun “conxunto completo de 
códecs multimedia e interfaces que elimi-
nan a necesidade de manter repositorios 
de terceiros”. A versión 7.0 Wheezy 
(debian.org) contará en breve con 
alternativa na nosa lingua (aínda 
que segundo nos avanza Trasno, 
responsábel da adaptación 
deste e doutros importantes programas, 
precísanse voluntarios). Asemade, submi-
nistra importantes facilidades de manexo 
e emprego, por exemplo a posibilidade de 
empregar software de fala, o que é unha 
vantaxe moi interesante para as persoas 
con diversidade funcional de tipo visual. A 
nova achega estará dispoñíbel en 73 linguas 
(incluída a nosa), unha vez máis grazas ao 

traballo de milleiros de tradutores de todo o 
mundo. Polo que se refire á síntese de voz, 
presentarase nunha ducia de idiomas. O 
equipo galego está actualmente coordinado 
por Jorge Barreiro e integrado sobre todo 
por trasnegos que están a facer todo o que 
está nas súas mans por elevar o nivel de 
cobertura do galego nesta e tamén noutras 
ferramentas libres de primeiro nivel. 

A lóxica do traballo comunitario

Trasno presenta a versión 7.0 Wheezy de Debian

Adtlántida.tv: proxecto para crear 
un sistema de radiotelevisión libre 
en liña
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GALPon 
organiza 

obradoiros gratuítos na 
Residencia Altamar

A Residencia Altamar (situada nas Travesas, Vigo) acollerá 
un ciclo de obradoiros baixo o nome de Sábados libres na 
Altamar. Organizado polo Grupo de Amigos de Linux de 

Pontevedra (GALPon) e pola asociación Xuvenil Altamar (dependente 
da Xunta de Galicia), este ciclo levarase a cabo nas mesmas instalacións 

desta residencia. Os obradoiros en cuestión terán lugar o derradeiro sába-
do de cada mes, en horario de 10:00 a 14:00 horas e de 16:30 a 19:00 horas, 
dende o vindeiro mes de maio até novembro, agás os meses de verán. 
Cómpre informar que a participación e asistencia é de balde e está aberta 
ao público en xeral.  Nestes obradoiros traballarase sobre temas de actua-
lidade como Arduino, a creación de NAS ou centro multimedia con Rasp-
berry Pi e OpenMediaVault ou OpenElec respectivamente. Sinalan dende 
GALPon que, nas semanas previas a cada un dos obradoiros 

publicarán na wiki adicada a este 
ciclo os detalles, temario 

e horario concreto 
do obradoiro en 

cuestión.   

w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O V A S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

Segue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, 
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado en 
materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA!

A través de Google Currents podes levar Código Cero  no teu smartphone 
ou tablet. A aplicación está dispoñible para a súa descarga gratuíta en:

O teu espazo na Rede

Síguenos en:
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