X LEXISLATURA
Documentación parlamentaria nº 7

I. PROXECTO DE LEI DE ADMINISTRACIÓN DIXITAL DE
GALICIA – BOPG núm. 458 fasc. 1º, 9-4-19.
II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula a factura
electrónica e a utilización de medios electrónicos, informáticos e
telemáticos en materia de contratación pública da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia e entes do sector público dela
dependentes.
Orde do 12 de febreiro de 2010 pola que se regulan os procedementos
do sistema electrónico de facturación da Xunta de Galicia.
Decreto 21/2010, do 4 de febreiro, polo que se crea e se regula o
Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de
Galicia.
Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o
desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e
nas entidades dependentes dela.
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
Orde do 28 de abril de 2011 pola que se regula a edición electrónica
do Diario Oficial de Galicia e se determina a súa posta en
funcionamento.
Orde do 25 de maio de 2011 pola que se regula a tarxeta do persoal
ao servizo do sector público autonómico.
Orde do 15 de setembro de 2011, pola que se aproba a posta en
funcionamento da sede electrónica da Xunta de Galicia.
Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e
funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades
públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 201/2011, do 13 de outubro, polo que se regula a presenza da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia na
internet.
Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a
certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
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• Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no
sector público autonómico de Galicia.
Resolución do 12 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de
Avaliación e Reforma Administrativa, pola que se da publicidade á
adhesión de diversas entidades locais ao convenio marco asinado
entre a Administración xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de
Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de
atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia.
Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público
autonómico.
Orde do 6 de febreiro de 2014, pola que se aproba o protocolo de
identificación e sinatura electrónicas da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia.
Resolución do 25 de febreiro de 2014, pola que se aproba a política de
sinatura electrónica e de certificados da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia.
Decreto 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e regulan os órganos
colexiados con competencias en materia de seguridade da información e
goberno electrónico da Administración xeral e do sector público autonómico
de Galicia.
Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.
Resolución conxunta do 15 de decembro de 2014, da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia e da Secretaría Xeral de Cultura,
pola que se aproba o marco de referencia do Arquivo dixital integrado de
Galicia.
Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos
e da boa administración.
Decreto 74/2015, do 13 de maio, polo que se regula a organización da
presenza na internet da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia baixo o dominio de nivel superior .gal.
Resolución do 13 de xullo de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola
que se da publicidade ao convenio marco asinado entre a
Administración xeral do Estado e a Xunta de Galicia para a
implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao
cidadán no ámbito territorial de Galicia.
Resolución conxunta do 3 de setembro de 2015, da Vicepresidencia ,
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e
da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se
acorda a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves
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•
•
•

•
•

•

•
•

concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico
de Galicia.
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula a atención á
cidadanía no sector público autonómico de Galicia.
Resolución conxunta do 16 de xaneiro de 2017, pola que se acorda a
posta en funcionamento do servizo electrónico de emisión de
certificados administrativos da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia.
Lei 2/2017 do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de
ordenación: Título II, Capítulo III , Sección 1ª: Administración Dixital.
Orde do 4 de maio de 2017, pola que se aproba a posta en
funcionamento do servizo para a presentación electrónica de
solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema
electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.
Resolución do 7 de setembro de 2017, pola que se aproba o modelo
de resolución pola que se declaran actuacións administrativas
automatizadas da Administración xeral e do sector público autonómico
de Galicia.
Instrución 1/2017, do 2 de outubro, sobre o horario de compulsa no
Rexistro Xeral e nos rexistros dos Edificios Administrativos da Xunta
de Galicia.
Plan de Administración e Goberno Dixital 2020

Normativa estatal
•
•
•
•
•
•

Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos. (Última modificación do ano 2018).
Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve
parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos
cidadáns aos servizos públicos. (Última modificación do ano 2018).
Orde PRE/878/2010, do 5 de abril, pola que se establece o réxime do
sistema de dirección electrónica habilitada previsto no artigo 38.2 do
Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro.
Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema
Nacional de Seguridade no ámbito da Administración electrónica.
Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema
Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración
electrónica.
Orde HAP/566/2013, do 8 de abril, pola que se regula o Rexistro
electrónico común. (Última modificación do ano 2014).
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•

•

Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro, sobre organización e
instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as
comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus
organismos públicos.
Orde HAP/1949/2014, do 13 de outubro, pola que se regula o punto de
acceso xeral da administración xeral do estado e se crea a súa sede
electrónica.
Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades
de servizos e o seu exercicio. (Última modificación do ano 2013).
Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para
a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos
e o seu exercicio. (Última modificación do ano 2014).
Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economía Sostible. (Última modificación
do ano 2018).
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno. (Última modificación do ano 2018).
Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado.
(Última modificación do ano 2017).
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas
Lei 40/2015, do1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

•

Código de Administración Electrónica

•
•
•
•
•
•
•

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA
•
•

Lei 9/2007, do 22 de outubro, da Administración da Xunta de
Andalucía: Título 4, capítulo I, sección 2.ª Arquivos e rexistros. (Última
modificación do ano 2016).
Acordo do 1 de agosto de 2017, do Consello de Goberno, polo que se
aproba a política de xestión de documentos electrónicos da Xunta de
Andalucía.

ARAGÓN
•

Decreto 228/2006, do 21 de novembro, do goberno de Aragón, polo
que se crea o rexistro telemático da Administración da Comunidade
Autónoma de Aragón, se regula a tramitación de procedementos
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•
•
•

•

administrativos por medios electrónicos e se establecen outras
medidas en materia de Administración Electrónica.
Decreto 81/2011, do 5 de abril, del Gobierno de Aragón, do goberno de
Aragón, polo que se modifica o Decreto 228/2006, do 21 de novembro.
Decreto 28/2011, do 22 de febreiro, do goberno de Aragón, polo que
se crea e se regula a Comisión Interdepartamental de Administración
Electrónica
Decreto 215/2014, do 16 de decembro, de atribución de competencias
en materia de exercicio polos cidadáns do dereito de acceso á
información pública no ámbito da Administración da Comunidade
Autónoma de Aragón e o seu sector público.
Decreto 38/2016, do 5 de abril, polo que se aproba a política de
xestión e arquivo de documentos electrónicos da Administración da
Comunidade Autónoma de Aragón e dos seus organismos públicos.

ASTURIAS
•
•
•

Resolución do 22 de marzo de 2016, da Consellería de Presidencia e
Participación Cidadán, pola que se aproba a política de xestión de
documentos do Principado de Asturias.
Resolución do 10 de novembro de 2016, da Consellería de Emprego,
Industria e Turismo, pola que se aproba a política de sinatura electrónica e
certificados do Principado de Asturias.
Decreto 37/2018, do 18 de xullo, de organización e desenvolvemento dos
instrumentos de funcionamento das tecnoloxías da información e as
comunicacións e da seguridade da información da Administración do
Principado de Asturias e o seu sector público.

BALEARES
•
•

Decreto 70/2016, do 2 de decembro, da Comisión de Inmersión Dixital e do
Grupo Técnico de Inmersión Dixital.
Acordo do Consello de Goberno do día 9 de decembro de 2016, polo que
se aproba a política de xestión documental do goberno das Illes Baleares.

CANARIAS
•

Orde do 8 de abril de 2010, pola que se crea e regula o Rexistro Xeral
electrónico da Administración Pública da Comunidade Autónoma de
Canarias.
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•
•
•

•
•

Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se regula o emprego dos
medios electrónicos na Administración Pública da Comunidade
Autónoma de Canarias. (última modificación do ano 2015).
Orde do 21 de novembro de 2013, pola que se aproba o esquema de
metadatos no ámbito da administración electrónica da Administración
Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.
Orde do 23 de febreiro de 2015, da Consellería de Presidencia, Xustiza e
Igualdade pola que se aproba a política de xestión de documentos
electrónicos e arquivo electrónico da Administración Pública da
Comunidade Autónoma de Canarias.
Decreto 37/2015, do 27 de marzo, polo que se aproba e regula o
sistema de información de actuacións administrativas da
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.
Orde de 30 de abril de 2015, da Consellería de Presidencia, Xustiza e
Igualdade pola que se aproba a política de identificación e autenticación no
ámbito da administración electrónica da Administración Pública da
Comunidade Autónoma de Canarias.

CANTABRIA
•
•
•

•

•

•

Decreto 31/2015, do 14 de maio, polo que se aproba a política de
seguridade da información da Administración da Comunidade Autónoma de
Cantabria.
Decreto 10/2017, do 9 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico
especial para o emprego de medios tecnolóxicos nos expedientes que
non teñan a condición de integralmente electrónico.
Decreto 42/2017, do 22 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico
da autorización e emprego da sinatura electrónica de autoridades e
empregados públicos da Administración da Comunidade Autónoma de
Cantabria e o seu sector público.
Decreto 43/2017, do 22 de xuño, polo que se aproba a política de
xestión de documentos administrativos electrónicos, expedientes
electrónicos e arquivo electrónico da Administración da Comunidade
Autónoma de Cantabria e o seu sector público.
Decreto 60/2018, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime xurídico
da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria no
emprego de medios electrónicos na súa actividade administrativa e as
súas relacións cos cidadáns.
Orde PRE/47/2018, do 21 de agosto, pola que se regula o emprego do
sistema de información Xestor Xeral de Expedientes Electrónicos da
Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria.
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•

Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico
e organizativo da atención cidadán e do exercicio da función
administrativa do rexistro na Administración da Comunidade Autónoma
de Cantabria.

CASTELA- A MANCHA
•

•
•
•

Decreto 12/2010, do 16 de marzo, polo que se regula o emprego de
medios electrónicos na actividade da Administración da Xunta de
Comunidades de Castela-A Mancha. (Última modificación no ano
2012).
Decreto 89/2017, do 12 de decembro, polo que se aproba a política de
xestión de documentos das entidades que integran o sector público da
Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha.
Decreto 28/2018, do 15 de maio, polo que se regula a contratación
electrónica no sector público rexional.
Orde 17/2019, do 14 de xaneiro, da Consellaría de Facenda e
Administracións Públicas, pola que se modifica o anexo III Esquema
Institucional de Metadatos de Castela-A Mancha (Emecam).

CASTELA E LEÓN
•

Lei 2/2010, do 11 de marzo, de dereitos dos cidadáns nas súas
relacións coa Administración da Comunidade de Castela e León e de
xestión Pública: Título II, Capítulo III: Administración electrónica.
(Última modificación do ano 2017).
• Decreto 7/2013, do 14 de febreiro, de emprego de medios electrónicos na
Administración da Comunidade de Castela e León.
• Orde HAC/858/2014, do 30 de setembro, pola que se aproba a política
de seguridade da información da Administración da Comunidade de
Castela e León.

CATALUÑA
•
•

Decreto 56/2009, do 7 de abril, para o impulso e o desenvolvemento
dos medios electrónicos na Administración da Generalitat. (Última
modificación do ano 2013).
Lei 29/2010, do 3 de agosto, do emprego dos medios electrónicos no
sector público de Cataluña. (Última modificación do ano 2017).
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•
•
•
•

Decreto 232/2013, do 15 de outubro, polo que se crea a Sede
electrónica.
Orde CLT/172/2014, do 14 de maio, do Departamento de Cultura, pola
que se aproba o protocolo de xestión de documentos electrónicos e
arquivo da Generalitat de Cataluña.
Orde GRI/79/2015, do 10 de abril, pola que se regula o Rexistro
electrónico xeral da representación.
Orde PDA/20/2019, do 14 de febreiro, sobre as condicións para a
posta en funcionamento da tramitación electrónica.

ESTREMADURA
•
•

Decreto 225/2014, do 14 de outubro, de réxime xurídico da
Administración electrónica da Comunidade Autónoma de Estremadura.
Lei 8/2019, do 5 de abril, para unha administración máis áxil na
Comunidade Autónoma de Estremadura: Título VI, medidas para a
implantación da administración dixital.

MADRID
•

•

Decreto 175/2002, do 14 de novembro, polo que se regula a utilización
das técnicas electrónicas, informáticas e telemáticas pola
Administración da Comunidade de Madrid. (Última modificación do ano
2006).
Decreto 94/2006, do 8 de novembro, de utilización da sinatura
electrónica nas relaciones coa Administración da Comunidade de
Madrid por medios electrónicos, informáticos e telemáticos.

MURCIA
•
•

•

Decreto 302/2011, do 25 de novembro, de Réxime xurídico da xestión
Electrónica da Administración Pública da Comunidade Autónoma da
Rexión de Murcia.
Decreto 286/2015, do 28 de outubro, polo que se autorizan outros
sistemas de sinatura electrónica distintos a la sinatura electrónica
avanzada ou recoñecida, no marco da sede electrónica da
Administración Pública da Comunidade Autónoma da Rexión de
Murcia.
Orde do 12 de xullo de 2017, das Consellerías de Facenda e
Administracións Públicas e de Turismo, Cultura e Medio Ambiente,
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pola que se aproba a política de xestión e arquivo de documentos
electrónicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma da
Rexión de Murcia.

NAVARRA
•

Lei Foral 11/2019, do 11 de marzo, da Administración da Comunidade
Foral de Navarra e do sector público Institucional foral: Título IV,
funcionamento electrónico da Administración pública foral.

PAIS VASCO
•
•

•
•

Decreto 21/2012, do 21 de febreiro, de Administración Electrónica.
Orde do 14 de decembro de 2012, da Conselleira de Interior, Xustiza e
Administración Pública, pola que se regula el Rexistro electrónico de
representantes da Administración Pública da Comunidade Autónoma
de Euskadi e pola que se crea e regula o Rexistro de persoal
funcionario habilitado.
Decreto 84/2015, do 9 de xuño, polo que se establece o novo dominio
de Internet de nivel superior «euskadi.eus».
Orde do 27 de setembro de 2016, do Conselleiro de Administración
Pública e Xustiza e do Conselleiro de Facenda e Finanzas, pola que
se aproba a política de xestión de documentos electrónicos do sector
público da Comunidade Autónoma de Euskadi.

A RIOXA
•
•
•

•

Decreto 20/2014, do 16 de maio, polo que se regulan o documento,
oexpediente e o arquivo electrónicos no sector público da Comunidade
Autónoma da Rioxa.
Lei 5/2014, do 20 de outubro, de administración electrónica e
simplificación administrativa. (Última modificación do ano 2018).
Orden 2/2015, do 17 de febreiro, pola que se regula o sistema de
notificacións electrónicas da Administración Xeneral da Comunidade
Autónoma da Rioxa e dos seus Organismos Públicos mediante
dirección electrónica habilitada.
Decreto 1/2018, do 19 de xaneiro polo que se crea o Rexistro
electrónico de órganos colexiados da Comunidade Autónoma da Rioxa
e dos órganos de cooperación nos que participe.
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C. VALENCIANA
•
•

Decreto 220/2014, do Consell, polo que se aproba o Regulamento de
administración electrónica. (Última modificación do ano 2019).
Orde 1/2018, do 27 de decembro, conxunta, da Consellaría de Facenda e
Modelo Económico e da Consellaría de Educación, Investigación,
Cultura e Deporte, pola que se aproba a política de xestión de
documentos electrónicos da Generalitat.

Normativa comunitaria
•

Regulamento (UE) 910/2014, do Parlamento europeo e do Consello,
do 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os
servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado
interior e pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE.
• Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento europeo e do Consello,
do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no
que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación
destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE
(Regulamento xeral de protección de datos).
• Directiva (UE) 2016/680, do Parlamento europeo e do Consello, do 27
de abril de 2016, relativa á protección das persoas físicas no que
respecta ao tratamento de datos persoais por parte das autoridades
competentes para fins de prevención, investigación, detección ou
axuizamento de infraccións penais ou de execución de sancións
penais, e á libre circulación dos devanditos datos e pola que se
derroga a Decisión Marco 2008/977/JAI do Consello.
• Conclusións do Consello do 26 de outubro de 2012 (2012/C 325/02)
nas que se promove a creación dun Identificador Europeo de
Lexislación (ELI).
• Conclusións do Consello do 6 de novembro de 2017 (2017/C 441/05)
sobre o Identificador Europeo de Lexislación.
• Resolución do Parlamento Europeo do 16 de maio de 2017, sobre o
Plan de Acción sobre Administración Electrónica da UE 2016-2020.
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III. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
• Sentenza

•

142/2018, do 20 de decembro, no recurso de
inconstitucionalidade núm. 5284-2017 interposto polo Presidente do
Goberno respecto da Lei 15/2017, do 25 de xullo, da Axencia de
ciberseguridade de Cataluña.
Sentenza 55/2018, do 24 de maio de 2018 no recurso de
inconstitucionalidade 3628/2016 interposto polo goberno da
Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.

IV. DOUTRINA
Consello do Estado
•

Ditame 1052/2014, do 6 de novembro de 2014, sobre o Proxecto de
decreto de réxime xurídico da Administración Electrónica da
Comunidade Autónoma de Cantabria.

Consello de Navarra
•

Ditame 37/2018, do 26 de novembro, sobre o Proxecto de lei foral da
Administración da Comunidade Foral de Navarra e do sector público
institucional foral.

Consello Económico e Social Vasco
•

Ditame 13/2015 sobre o Anteproxecto de lei de organización e
funcionamento no sector público vasco.
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