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O sector das tecnoloxías da información galego está á 
cabeza do Estado. Só con repasar o número de empresas 
en Galicia decatámonos do peso das TI: máis de 2.000 fir-
mas asentadas na nosa terra, cun crecemento superior ao 
15% desde o ano 2010 e empregando a máis de quince 
mil traballadores. 

Esas cifras sitúan a nosa comunidade como a quinta 
de España con maior número de empresas tecnolóxicas. 
Moitas delas e dos seus traballadores estiveron connosco 
na sexta edición da Noite da Enxeñaría en Informática 
de Galicia, compartindo ilusións e demandas, o pasado 
13 de xuño.

Grazas aos nosos patrocinadores, podemos gabarnos 
dun evento que xa é o referente do sector en Galicia. Gra-
zas tamén a eles, podemos outorgar os nosos premios 
anuais e contar coa presenza dos nosos premiados e co-
lexiados: mulleres e homes que amosan o talento da nosa 
profesión, a creatividade e a innovación que existen ao 
redor da Enxeñaría en Informática. Non podemos cansar-
nos de afirmar que, nunha economía do coñecemento, os 
recursos máis importantes son, abofé, as persoas.

Todos somos conscientes de que, hoxe en día, os siste-
mas informáticos gobernan as comunicacións, os sistemas 
de transporte,  os xudiciais, a maquinaria industrial, sani-
taria ou a aeronáutica, os sistemas de abastecemento de 
enerxía e tantos outros sistemas e infraestruturas críticos 
para o funcionamento axeitado dun país.

É fundamental regular asuntos tan delicados como 
son a seguridade das persoas e a protección de datos para 
evitar a falla de garantías para a sociedade; unhas garantías 
que si se esixen no resto de ámbitos da Enxeñaría. Por iso, as 
enxeñeiras e enxeñeiros en Informática reclamamos un tra-
to de igualdade no marco da futura Lei de Colexios e Servi-
zos Profesionais. Nese sentido, tamén a  Noite da Enxeñaría 
en Informática de Galicia é un evento que funciona de alto-
falante das nosas reivindicacións como colexio profesional.

Os nosos titulados e tituladas, con coñecementos e 
formación exhaustivos para concibir, proxectar, desenvol-
ver, despregar e manter con garantías os sistemas que sos-
teñen a sociedade, teñen que formar parte, por xustiza, do 
mecanismo regulador que ten como obxectivo principal 
achegarlle as máximas garantías á sociedade.

Tal e como finalicei as palabras que pronunciei o pasa-
do 13 de xuño, quero rematar este artigo cunha reflexión 
de Descartes: “Dúas cousas contribúen a avanzar: ir máis á 
présa cós outros ou ir polo bo camiño”.

Estou convencido da certeza de ambas afirmacións. 
Non cabe dúbida de que non nos podemos acostumar ao 
ritmo de cambio actual porque no futuro será aínda moito 
máis rápido. Pero, do mesmo xeito, desde o CPEIG esta-
mos convencidos de que son as enxeñeiras e os enxeñeiros 
en Informática os encargados de levar á sociedade polo 
bo camiño tecnolóxico e, xa que logo, de liderar o cambio 
produtivo e  o progreso da nosa sociedade.

Bo verán.

Unha noite para a 
ilusión e a demanda

“Grazas aos nosos patrocinadores 
podemos gabarnos dun evento 
que xa é o referente do sector 
en Galicia. Grazas tamén a eles, 
podemos outorgar os nosos premios 
anuais e contar coa presenza dos 
nosos premiados e colexiados”

“Desde o CPEIG estamos convencidos 
de que son as enxeñeiras e 
enxeñeiros en Informática os 
encargados de levar á sociedade 
polo bo camiño tecnolóxico e, xa que 
logo, de liderar o cambio produtivo e 
o progreso da nosa sociedade”



Domingo Molina converteuse o pasado mes de outubro no pri-
meiro CIO (Chief Information Officer) ou responsable máximo de 
coordinar o proceso de racionalización das diversas facetas da 
política de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións en 
todo o ámbito da AGE. Para facer balance deses meses, Molina 
concedeulle unha entrevista a TIG@ no pasado mes de marzo.

Que valoración fai deste tempo no cargo?

Foi apaixonante. Sempre tiven claro que suporía un traballo 
inxente e complexo, algo que puiden ratificar desde o pasado 
mes de outubro, no que tomei posesión. E a complexidade non 
vén tanto pola faceta tecnolóxica como pola novidade que supón 
para o Sector Público Administrativo Estatal o establecemento 
de estruturas e competencias transversais nunha organización 
cunha longa traxectoria e un elevado grao de atomización de 
unidades que contan con alta autonomía de decisión.

Estamos a mediados de marzo e, malia ter sido o foco principal 
dos nosos esforzos, aínda non se aprobou o novo modelo de 
gobernanza que nos permita, por unha banda, deseñar a Axen-
cia TIC que se ocupará de xestionar as infraestruturas e servizos 
compartidos e, por outra, comezar a acometer as medidas de 
consolidación TIC con garantías.

A día de hoxe, aínda que o equipo da Dirección das TIC da Ad-
ministración General del Estado (AGE) só son 7 persoas, esta-
mos contando co apoio das Unidades TIC que están suplindo 
a falla do modelo de gobernanza cun esforzo de colaboración 
importante que nos permitiu, por exemplo, deseñar a futura 
rede única de comunicacións da AGE ou a novidosa plataforma 
compartida de identificación e sinatura electrónica, que empre-
gará sistemas diferentes ao DNIe ou ao certificado de usuario 
no navegador, para facerlle máis sinxelo ao cidadán o uso dos 
servizos electrónicos.

No eido da contratación e de acordo coa nova Dirección General 
de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), 
desde principios deste ano calquera compra de bens e servizos 
TIC necesita da conformidade da Dirección das TIC da AGE. Isto 
estanos permitindo identificar e poñer en marcha iniciativas 
orientadas a contratar de forma máis racional, eficiente e ali-
ñeada coas medidas propostas pola Comisión da Reforma das 
Administracións Públicas (CORA).

En definitiva, estamos traballando nestas e noutras iniciativas 
con moito entusiasmo polas oportunidades que se identifican 
desde esta visión transversal, e desexoso de dispor dun mo-
delo de gobernanza que nos permita contar cos instrumentos 
axeitados para dinamizar a execución de todos os proxectos de 
consolidación.

O seu posto está considerado unha peza clave na reforma 
das administracións públicas, cara onde se dirixe esa trans-
formación?

Dentro do Programa de Reformas do Goberno, unha parte 
esencial refírese á reforma das administracións públicas. España 
necesita unha Administración Pública eficiente, que sexa un valor 
competitivo para o noso país, polo que é necesario racionalizar 
estruturas, procedementos e recursos. Neste proceso o Goberno 
deulle especial importancia á capacidade transformadora das 
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC). 

Por exemplo, o informe elaborado pola CORA aconsella un 
tratamento singular respecto do resto de servizos comúns 

“Temos a vontade de constituír as 
TIC como ferramenta de vertebración 
da mellora do funcionamento das 
administracións”

entrevista. domingo j. molina moscoso 
director de tecnoloxías da información e das comunicacións da age4 i



da administración polo efecto de arrastre que significa na 
simplificación de estruturas, incrementos de eficiencias e da 
vertebración das administracións territoriais, así como pola súa 
incidencia na maior produtividade da Administración.

Esta vontade de  constituír as TIC como ferramenta de verte-
bración da mellora do funcionamento das administracións foi 
a que conduciu á creación da Dirección de Tecnoloxías da Infor-
mación e das comunicacións da AGE como un órgano específi-
co, ao máis alto nivel, para impulsar e coordinar o proceso de 
racionalización das diversas facetas da política de tecnoloxías 
da información e de comunicacións en todo o ámbito do Sector 
Público Estatal.

Cales son os obxectivos que perseguen?

Os obxectivos básicos que nos marcamos son orientar as ac-
tuacións e liñas estratéxicas nas TIC de forma que teñan como 
principal obxectivo satisfacer as necesidades derivadas da es-
tratexia global do Goberno e dispoñer dunha planificación es-
tratéxica común para toda a AGE .

Cambiar unha organización das dimensións da Administra-
ción Xeral do Estado non é un labor dun día para outro, ca-
les son os retos aos que se enfronta como CIO?

O maior reto é conseguir unha xestión centralizada dos servizos 
compartidos e infraestruturas comúns, o que supón transfor-
mar un servizo instrumental que desde a súa orixe, hai máis 
de 40 anos, se vén prestando por máis de 100 unidades TIC  de 
diferentes características e tamaños, que atenden os seus cen-
tros directivos correspondentes, cunha carta de servizos moi 
heteroxéna e cun elevado nivel de autonomía orzamentaria e 
de decisión.

E é tan difícil porque hai que eliminar moitas redundancias cuxa 
orixe non adoita ser tecnolóxica.

Desempeñou diferentes cargos de responsabilidade, como 
foi o de director do Departamento de Informática Tributa-
ria (DIT) da Axencia Estatal da Administración Tributaria. 
Como se levan entre si a informática e a política?

Tanto na Axencia Tributaria, como no Ministerio da Presiden-
cia ou en calquera outra organización, a informática está ao 
servizo do cumprimento dos obxectivos dos centros directivos 
responsables dos procedementos e servizos. Este servizo pode 
ofrecerse baixo un modelo de demanda ou baixo un modelo de 
oferta, o primeiro posicionaríanos coma un simple prestador de 
servizos e o segundo, aínda mantendo o carácter instrumental 
que ten a informática, convértenos no motor de transformación 
dixital dos Servizos Públicos referido anteriormente. E este mo-

delo de oferta é no que desenvolvín a miña carreira profesional 
e é o que me gustaría que se implantase nas unidades TIC do 
sector público administrativo estatal.

Como valora a situación da profesión de Enxeñaría en In-
formática?

A súa formación é unha garantía de contar con magníficos pro-
fesionais como puiden comprobar ao longo da miña carreira. 
Por iso sempre foron e son moi demandados. No caso dos que 
se dedican ao desenvolvemento, esta formación, complemen-
tada co coñecemento da área de negocio ao que se lle presta 
servizo, ten un potencial transformador extraordinario. Por iso, 
cando non se dispón dese coñecemento sempre considerei im-
prescindible complementar o equipo de desenvolvemento con 
especialistas de negocio.

Que  opinión ten, como licenciado en Informática, sobre a 
regulación da profesión, tan demandada por parte dos co-
lexios profesionais de toda España?

Que debería ter o mesmo tratamento có resto das enxeñarías. 
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En que ocupa o seu 
tempo libre?
O pouco que teño 
dedícollo á familia.

O seu filme/canción 
preferida.
O Padriño (Francis Ford Coppola) / Sultans of 
Swing (Dire Straits).

O seu soño persoal aínda non realizado?
Dar a volta a España en vela.

A súa maior preocupación como cidadán?
O paro.

Cuestionario 
persoal
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A Noite da Enxeñaría 
en Informática de 
Galicia amosa a boa 
saúde do sector 
das tecnoloxías da 
información

Asistiron máis de 250 persoas 
á gala que se celebrou 
no Hotel-Monumento San 
Francisco, en Santiago de 
Compostela

• O presidente do CPEIG destaca 
que Galicia está á cabeza do 
Estado no eido das TI

• Entregados os premios anuais 
que recoñecen o talento de 
profesionais e empresas
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No discurso que pronunciou, o presidente do 
CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo, destacou 
que o sector das tecnoloxías da información 
galego está “á cabeza do Estado”. De feito, 
o número de empresas do sector en Galicia 
superou as 2.000, cun crecemento superior ao 
15% desde 2010 e, na actualidade, emprega 
a máis de quince mil traballadores. Esas cifras 
sitúan a Galicia como a quinta comunidade 
de España con maior número de firmas 
tecnolóxicas. 

Suárez Lorenzo fixo fincapé, asemade, en que 
nunha economía do coñecemento os recursos 
máis importantes son as persoas con talento. 
Nese sentido, referiuse aos presentes na gala 
como exemplo desa calidade.

Entre outras autoridades, estiveron presentes 
presidentes doutros colexios autonómicos 
de Enxeñaría en Informática, o conselleiro de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
Jesús Vázquez, e a directora da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), 
Mar Pereira.

A Noite da Enxeñaría en Informática de 
Galicia, organizada polo Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), tivo 
lugar o pasado día 13 de xuño coa participación 
das persoas colexiadas, empresariado, 
profesionais e autoridades das distintas 
administracións ata sumar máis de 250 persoas. 
O Hotel-Monumento San Francisco, en Santiago 
de Compostela, foi o escenario no que se 
desenvolveu o encontro do CPEIG, no que actuou 
como mestre de cerimonias Rober Bodegas.



Premios do CPEIG
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PREMIO INICIATIVA EMPRENDEDORA: TORUS SOFTWARE

Spin-off da Universidade da Coruña. Naceu para a comercialización dun 
conxunto de tecnoloxías desenvolvidas polo Grupo de Investigación de 
Arquitectura de Informática nos últimos 10 anos.

Entregou a estatuíña: Antonio Fernández Armas, director de Empresas de R.

Entregou o diploma: Francisco Javier Rodríguez Martínez, vogal do CPEIG.

Recolleron o premio: Guillermo López Taboada, CEO de Torusware, e José 
Manuel Santorum, COO de Torusware.

PREMIO PROXECTO FIN DE CARREIRA: 
ADRIÁN PÉREZ DIÉGUEZ
Polo proxecto Programación de Algoritmos de redución nunha GPU. Este 
proxecto desenvolve unha librería matemática.

Entregou a estatuíña: José Ángel Abeal, director xerente de Retegal.

Entregou o diploma:  Manuel Lago, director de Emetel.

Entregou o cheque: Francisco Javier Rodríguez Martínez, vogal do CPEIG. 

PREMIO INICIATIVA EMPRESARIAL: IGALIA

Igalia naceu da man de dez enxeñeiros en Informática. É  unha empresa 
baseada na cooperación, a innovación, a responsabilidade compartida e o 
software libre. 

Entregou a estatuíña: Alfredo Ferreiro, director da Delegación Galicia de 
HP.

Entregou o diploma: Antonio Carro, tesoureiro do CPEIG.

Recolleron o premio: Xavier Castaño e José María Casanova, socios 
fundadores.

PREMIO e-INCLUSIÓN: TADEGa

Asociación sen ánimo de lucro constituída por profesionais da educación 
galega que se centran na atención á diversidade. 

Entregou a estatuíña: Jesús Lage, socio director de Everis Galicia.

Entregou o diploma: Juan Otero Pombo, vicepresidente do CPEIG.

Recolleu o premio: Juan Fernández García,presidente da asociación.

PREMIO ADA BYRON: BERTHA GUIJARRO BERDIÑAS

Vicecoordinadora-responsable científica do Centro de Investigación en 
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) da Universidade da 
Coruña. 

Entregou a estatuíña: Diego Mora Borobia, Director Unidade  Xestión de 
Administracións Públicas de Indra.

Entregou o diploma: Ramón Quiroga Limia, subdirector  xeral de Promoción 
da Igualdade da Secretaría Xeral de Igualdade. 
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MENCIÓN ESPECIAL PARA OS 20 ANOS DE TRAXECTORIA DOS CESGA

O  CESGA púxose en marcha en Santiago, no ano 1993, froito dun acordo 
entre a Xunta de Galicia e o Consello Superior de Investigacións Científicas 
(CSIC). 

Entregou a placa: secretario do CPEIG,  Juan José González Cid.

Entregou o diploma: Francisco Damián Méndez Palma, vicepresidente do 
Colexio Profesional de Enxeñeiros  en Informática de Extremadura. 

Recolleu o premio: Javier García Tobío, director xerente do CESGA.

PREMIO INICIATIVA DA ADMINISTRACIÓN: GAIN

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) é a entidade da Xunta de Galicia 
responsable de apoiar as empresas galegas para seren máis competitivas e 
para impulsar o seu crecemento. 

Entregou a estatuíña: Constantino Fernández Pico, presidente de Altia 
Consultores.

Entregou o diploma: Antonio Carro Mariño, tesoureiro do CPEIG.

Recolleu o premio: Manuel Varela Rey, director da Axencia Galega de 
Innovación.

PREMIO TRAXECTORIA PROFESIONAL: FRANCISCO GARCÍA MORÁN

Na actualidade é conselleiro xefe en TIC e foi director xeral de Informática da 
Comisión Europea. 

Entregou o pin: Juan José González Cid, secretario do CPEIG.

Entregou a estatuíña: Martín Gómez, director socio de Bahía Software.

Entregou o diploma: vicerreitor de Comunicación e Coordinación da USC, 
Xosé Pereira.

PREMIO COLEXIADO DE HONRA: JACINTO CANALES DE CASO

Jacinto Canales de Caso é o presidente do Consello de Colexios de Enxeñaría 
en Informática, máximo órgano de representación da profesión en España.

Entregou o pin:  Juan Otero Pombo, vicepresidente do CPEIG.

Entregou a estatuíña:  Conselleiro de Educación, Jesús Vázquez.

Entregou o diploma: Manuel Ángel Alonso Pérez, director de Telefónica en 
Galicia.

PREMIO COLEXIADO DE HONRA: DOMINGO MOLINA MOSCOSO

Domingo Molina Moscoso é director de Tecnoloxías da Información e as 
Comunicacións (TIC) da Administración do Estado. 

Entregou o pin: Fernando Suárez Lorenzo, presidente do CPEIG.

Entregou a estatuíña:  Mar Pereira, directora da Amtega, Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Entregou o diploma: Antonio Agrasar Cascallar, conselleiro delegado de 
Plexus.



Patrocinadores Ouro: Altia, Amtega, Bahía 
Software, Emetel, Everis, HP-Intel, Indra, Plexus, 
R, Retegal e  Telefónica.

Patrocinadores Prata: Acuntia, Atos, Avaya, Balidea, 
Cisco, Concello de Santiago, Coremain, Deputación da 
Coruña, Deputación de Pontevedra, Ednom, Epson, 
Esri, Fortinet, Imatia, Inforhouse, Inycom,  Kaspersky, 
La Caixa, Oesía, Oracle, Sdweb, Secretaría Xeral de 
Igualdade,  Secretaría Xeral de Política Lingüística, 
Tecnocom e Vodafone.

O cóctel previo á entrega dos premios e á cea de gala tivo lu-
gar nos xardíns do claustro do Hotel-Monumento San Francisco, 
onde o bo tempo animou aos presentes a gozar dunha conversa 
tranquila.

Na edición deste ano, os convidados gozaron de diferentes ac-
tividades lúdicas previstas pola organización do CPEIG. Deste 
xeito, puideron xogar cun scalextric de grandes dimensións, 
coñecer as gafas realidade aumentada, puxar virtualmente con 
motivo do primeiro encontro do Mundial de Fútbol e participar 
nun divertido concurso que deu a coñecer os nomes das persoas 
máis felices que asistiron ao evento.

Diferentes sorteos de premios, incluído un cruceiro para dúas 
persoas, e a actuación do monologuista Rober Bodegas puxeron 
remate ao encontro anual do CPEIG.
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O CPEIG quere agradecer a colaboración dos patrocinadores da Noite da Enxeñaría en Informática 

que, este ano, baten marcas anteriores ata chegar a preto de 40 empresas ou institucións que 

apoian o evento do CPEIG.



O Foro para a 
Calidade do Software 
organizado polo CPEIG 
apostou polo  control 
e a optimización
Tivo lugar os días 9 e 10 de xuño e 
abordou as normas de calidade, a 
débeda técnica e as métricas

A Cidade da Cultura de Galicia acolleu durante os días 9 e 10 
de xuño un interesante encontro, o Foro para a Calidade do 
Software, organizado polo CPEIG en colaboración coa Amtega, 
que reuniu a destacados expertos baixo a coordinación de Ja-
vier Garzás. Entre outros relatores, participou Jacinto Canales, 
presidente do Consello Xeral de Colexios Profesionais de Enxe-
ñaría Informática de España.

Nas xornadas abordáronse aspectos como as normas de calida-
de ISO 9126, ISO 25000, Débeda técnica, Métricas, Integración 
continua, Axilidade, Auditorías e Externalización do Desenvol-
vemento, entre outros. Os asistentes tiveron a oportunidade 
de, ademais de coñecer as diferentes normas de xestión de 
calidade no ámbito das TIC, familiarizarse con algúns casos de 
éxito de empresas, compartir experiencias de implantación e 
participar en mesas redondas por temáticas.

A través do foro, o CPEIG propuxo un marco de reunión, debate 
e divulgación para investigadores, empresas, universidades e 
profesionais interesados en aumentar o valor que achegan aos 
seus negocios, en base ao control e optimización da calidade 
dos produtos que o sustentan.

Deste xeito, o foro ofreceulles ferramentas ás empresas en xe-
ral, e en particular as TIC, e ás administracións publicas, cuxos 
profesionais se enfrontan a un novo paradigma nos servizos 
que prestan aos seus clientes ou aos cidadáns coa utilización 
das últimas tecnoloxías.

Segundo destacaron algúns relatores, a velocidade de aparición 
e de adopción das novas tecnoloxías repercute nun aumento 
expoñencial das oportunidades de negocio, pero tamén dos ris-
cos en termos de seguridade, implantación e usabilidade das 
mesmas.

Inauguración oficial
A responsable da área tecnolóxica da Xunta, Mar Pereira, des-
tacou na inauguración do encontro a importancia da calidade 
do software para “garantir a dispoñibilidade dos servizos que 
presta a Administración e evitar o impacto económico que su-
poñen os fallos dun software de baixa calidade”. 

Pereira tamén fixo fincapé na importancia da compatibilidade 
do software para facilitar a interoperabilidade de sistemas 
e aplicacións así como a súa reutilización por parte doutras 
administracións públicas. Neste sentido, recordou que o uso 
compartido de recursos, sistemas e infraestruturas entre 
administracións permite reducir custos, evitando a duplicidade 
de investimentos.
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Expertos internacionais 
reunidos polo CPEIG 
participaron no Seminario 
Axenda Dixital Europea e 
Redes Transeuropeas
Francisco Morán, conselleiro 
xefe en TIC da Comisión 
Europea, coordinou o 
encontro

O seminario Axenda Dixital Europea e Redes Transeuro-
peas reuniu ao longo de dous días a un destacado elenco 
de especialistas internacionais que, desde unha perspec-
tiva da UE, española e autonómica, proporcionaron unha 
visión xeral das políticas dixitais a eses tres niveis, ilustra-
das mediante a presentación das axendas dixitais da UE, de 
España e a relación existente entre elas.

Organizado polo CPEIG en colaboración coa Amtega, o en-
contro incidiu na importancia da interoperabilidade coma un 
requisito necesario para a interconexión dos sistemas infor-
máticos a nivel da Unión Europea. Mediante exemplos con-
cretos de sistemas informáticos, os conferenciantes afonda-
ron nesa interoporabilidade. Así mesmo, presentáronse as 
estratexias europeas en cloud computing e licitación elec-
trónica. O encontro tivo lugar no Edificio Cinc da Cidade da 
Cultura de Galicia durante os días 9 e 10 de xullo.

O seminario Axenda Dixital Europea e Redes Transeuro-
peas. Perspectivas da UE, nacional e autonómica estivo 
coordinado por Francisco García Morán,  conselleiro xefe 
en TIC e ex director xeral de Informática da Comisión Euro-
pea, e o presidente do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo.

Nas palabras pronunciadas durante a inauguración, Suárez 
Lorenzo destacou que “é o momento de maximizar o re-
torno dos investimentos xa realizados, priorizar os inves-
timentos futuros e optimizar o uso das tecnoloxías dixitais 
en empresas, fogares e administracións”. 

O presidente do CPEIG afondou nesa idea e afirmou que 
“é, en definitiva, o momento de innovar para mellorar a 
produtividade e concorrencia do tecido produtivo europeo. 
Para iso, as TIC son un elemento estratéxico deste proceso 
e as Axendas Dixitais fíxanse como prioridade para con-
tribuír á xeración de maiores oportunidades de emprego 
dentro e fóra do sector TIC e  impulsar o crecemento do 
conxunto da economía. Para impulsar esas metas -pun-
tualizou Suárez Lorenzo- as Axendas Dixitais establecen 
un conxunto de actuacións destinadas a impulsar o uso 
transformador das tecnoloxías dixitais e incentivar o des-
pregamento eficiente de infraestruturas”.

Pola súa banda, a directora da Amtega, Mar Pereira, anun-
ciou que Galicia contará cunha nova Axenda Dixital para o 
horizonte 2020. A responsable autonómica indicou que, 
na elaboración desta nova estratexia dixital, o seu depar-
tamento contará coa achega de expertos, das administra-
cións e da sociedade galega, “apostando por un modelo 
de intelixencia colectiva para acadar unha estratexia de 
todos e para todos os galegos”.
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Os TICPESC son terminais que permiten obter os documentos 
relacionados coa actividade diaria da pesca, da acuicultura e da 
primeira venda.

Actualmente 31 portos contan con estes terminais. Estes portos 
son os da Illa de Arousa, A Pobra do Caramiñal, Aldán-Hío, Ares, 
Baiona, Bueu, Cabo de Cruz, Camariñas, Cambados, Camelle, 
Campelo, Cangas, Cedeira, Cariño, Combarro, Domaio, Ferrol, 
Fisterra, Laxe, Lira, Moaña, Mugardos, O Grove, O Vicedo, Porto do 
Son, Portonovo, Portosín, Rianxo, Ribadeo, Vilanova e Vilaxoán.

A intención da Consellería do Medio Rural e do Mar é estender 
estes caixeiros a todos os portos, co obxectivo de prestar un ser-
vizo de 24 horas do día durante os 365 días do ano para que os 
usuarios teñan á súa disposición os documentos necesarios para 
a súa actividade en calquera momento do día. Os usuarios destes 
terminais son os profesionais do sector pesqueiro –armadores, 
mariscadores e acuicultores debidamente acreditados- e pode-
rán utilizalos incluso cando a lonxa estea inactiva.  

Entre as vantaxes da aplicación deste proxecto destacan as re-
lacionadas coa innovación, a axilidade e a eficacia no sistema de 
emisión de documentos, un maior control da trazabilidade e o 
respecto medioambiental, reducindo o consumo do papel. Así, 
a implantación destes terminais permítelle ás administracións 
tanto pesqueiras como sanitarias, un control inmediato sobre as 
descargas e cantidades de pesca vendidas a través dos condutos 
legais para poder actuar e tomar decisións que garantan o con-
trol en tempo real. Con estas novas ferramentas, a Consellería 
garante tamén o seguimento do rastro dos documentos dende a 
súa orixe, facilitando cumprir cos obxectivos de trazabilidade dos 
produtos alimenticios. 

Descrición dos terminais 
Os terminais instalados son uns dispositivos de estrutura encas-
trable situados no exterior. No seu interior levan un equipo infor-

mático de última xeración e deseñado exclusivamente para tal 
fin, monitor de 15”, teclado de aceiro, elementos de accesibilida-
de aos menús das aplicacións informáticas e sistema de lectura 
de tarxetas de recoñecemento dos usuarios. Todos estes siste-
mas están dotados de elementos que permiten a comunicación 
on-line a través das redes de comunicación existentes (ADSL, 
redes dixitais inalámbricas ou outros sistemas).

A accesibilidade ás aplicacións será mediante o emprego do DNI-
electrónico, pero para aqueles usuarios que non dispoñan desta 
acreditación, a Consellería do Medio Rural e do Mar facilitaralles 
unhas tarxetas electrónicas específicas.

Emisión de documentos
Os documentos que se poden emitir a través destes caixei-
ros son, para a pesca extractiva de transporte para trasladar 
as capturas dende o o porto de desembarque ata a lonxa ou 
punto de venda autorizado onde se pretenda realizar a venda. 
Tamén de alternancia de artes para declarar os despachos das 
artes do buque. 

Para a acuicultura de bivalvos os usuarios dos TICPESC poden 
xerar documentos de orixe, para declarar o establecemento no 
que vai desenvolver as tarefas de colleita, así como verificar a 
súa situación sanitaria. Tamén o documento de rexistro para 
o traslado dos moluscos bivalvos dende o peirao de descarga 
ata a depuradora, centro de expedición ou industria de trans-
formación.

Así, para a utilización dos TICPESC, a Consellería xa leva distri-
buídas un total de 3.987 tarxetas e durante o tempo que levan 
en funcionamento (ata o 2 de xullo), os terminais instalados 
emitiron máis de 141.000 documentos. De todos estes docu-
mentos, os caixeiros emitiron máis de 51.500 documentos de 
alternancia, máis de 11.900 de orixe, máis de 15.100 de rexis-
tro e preto de 62.500 de transporte.

Os terminais ticpesc: o 
emprego da tecnoloxía para 
impulsar a trazabilidade 
dos produtos pesqueiros
A Consellería do Medio Rural e do 
Mar impulsa a trazabilidade dos 
produtos pesqueiros nas lonxas a 
través do proxecto TICPESC. 
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O CPEIG DEFENDE OS TEUS INTERESES
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) é un dos colexios profesionais máis activos na defensa 
dos intereses dos seus colexiados e colexiadas e o medio a 
través do cal os profesionais do sector poden participar no 
ordenamento e na regulación do ámbito da enxeñaría en in-
formática.
 O CPEIG agrupa a todas as persoas que, tendo o título oficial 
de Enxeñaría en Informática ou Licenciatura en Informática, 
desenvolven actividades propias da profesión en Galicia.
Cunha estrutura interna democrática e independente das 
Administracións públicas, o CPEIG constituíuse no mes de 
decembro de 2007 como corporación de dereito público e de 
carácter profesional, con personalidade xurídica propia que 
se rexe pola normativa vixente na materia e polos seus esta-
tutos. Con sede en Santiago de Compostela, na actualidade 
conta con 350  persoas colexiadas.

O CPEIG OFRÉCECHE SERVIZOS:
_  Bolsa de emprego
_  Cursos de formación
_  Xornadas
_  Docencia
_ Servizo de responsabilidade civil gratuíto

O CPEIG OFRÉCECHE INCORPORARTE A:
_Programa Navega con Rumbo polo Ciberespazo. Charlas 

remuneradas nos centros escolares a prol dunha navegación 
en Internet segura e responsable.

_Corpo Oficial de Peritos (COP).
_Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia

BENEFICIOS COLEXIAIS
Os colexiados e as colexiadas poden beneficiarse de condi-
cións vantaxosas nos seguintes organismos e empresas:
_ Aula Tegnix
_ Universidade Europea de Madrid
_ Escuela Europea de Negocios 
_ ADESLAS
_ Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela)
_ Hoteis NH Obradoiro (Santiago de Compostela) 
_ ING
_ Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
_ Banco Sabadell
_ Novagalicia Banco
_ Escola de Negocios Novacaixagalicia 
_ Hotel Louxo A Toxa
_ Hotel&Spa Torre do Deza
_ Hoteis Eurostars

_ Hoteis High Tech
_ Hp
_ León y Pérez Abogados
_ Abogados Pintos y Salgado
_ pQliar
_ Sanitas
_ Viaxes Viloria
_ Hotel Monumento San Francisco
_ CuVit
_ Instituto Madrileño de Formación
_ Pigoo Soluciones Web
_ OELS Oficcial English Language School
_ Escolas Infantís PSN Bicos nas cidades da Coruña e Ponte-

vedra

CÓMO COLEXIARSE
Documentación:
_ Fotocopia do DNI ou pasaporte
_ Fotocopia compulsada do título de Licenciado/a ou 

Enxeñeiro/a en Informática.
_ Documento da entidade bancaria onde consten o/a solici-

tante da colexiación como titular da conta e todos os díxi-
tos da mesma,

_ Formulario de colexiación cumprimentado e asinado.

Cota:
60 euros semestrais

COMO PRE-COLEXIARSE
Poden realizar a pre-colexiación as persoas que estean cur-
sando os estudos de Enxeñaría en Informática e teñan un mí-
nimo do 80 por cento dos créditos superados.

Documentación:
_ Fotocopia do DNI ou pasaporte.
_ Fotocopia compulsada da matrícula nos estudos de Enxe-

ñaría en Informática.
_ Fotocopia do certificado académico.
_ Documento da entidade bancaria onde consten o/a solici-

tante da colexiación como titular da conta e todos os díxi-
tos da mesma,

_ Formulario de colexiación cumprimentado e asinado.

Cota:
30 euros semestrais.

A documentación para colexiarse ou pre-colexiarse debe en-
tregarse ou remitirse por correo ordinario á sede do CPEIG, 
situada na Rúa Fernando III O Santo, 13-1ºA, 15701 Santiago 
de Compostela.

Podes ampliar esta información na web
www.cpeig.org
ou a través do enderezo electrónico 
informacion@cpeig.org
Teléfono: 981 592 773 
Fax: 981 553 997




