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Este documento ten como finalidade dar conta das 

actividades desenvolvidas pola Escola Galega de 

Administración Pública durante o ano 2018 e á vez 

ofrecer unha visión xeral do propio organismo a 

través dalgúns dos seus datos máis relevantes. 

Nos últimos anos, a Escola Galega de 

Administración Pública (EGAP) consolidouse como 

un centro oficial de docencia, de investigación e de 

divulgación de todas aquelas temáticas de interese 

para o persoal das administracións galegas e da 

sociedade en xeral, converténdose nun instrumento 

de primeira orde para a profesionalización da 

función pública e nunha casa aberta a calquera 

persoa con interese en formarse. 

Neste senso, subscribimos a máxima de que a 

formación do persoal empregado público constitúe 

un factor clave para consolidar o actual proceso 

de reforma e modernización administrativa, 

acadar unha xestión máis eficaz e eficiente dos 

recursos, garantir a prestación dos servizos en 

condicións idóneas e conseguir unha mellora 

continua das nosas administracións. 

Por estes motivos, durante o ano 2018 a Escola 

ofertou unha programación actualizada e variada, 

resultado dun proceso de detección das 

necesidades formativas no que se tiveron en conta  

os obxectivos da propia Administración, as 

propostas das persoas que coordinan a formación 

de cada centro directivo, a colaboración dos 

docentes e expertos dos distintos eidos formativos 

e as achegas dos destinatarios do plan. Asemade, 

a avaliación da actividade formativa constituíu un 

dos alicerces nos cales se sustentou o modelo 

formativo da EGAP.  

Como novidades, en 2018 presentouse, por unha 

banda, unha oferta conxunta de cursos para o 

persoal da Administración autonómica e da 

Administración institucional e entes instrumentais 

do sector público de Galicia; e por outra, a oferta 

dunha formación común en idiomas, plan 

ofimático e autoformación dirixida a todos os 

empregados públicos de Galicia. Ademais, 

descentralizamos as probas presenciais nos cursos 

de autoformación e do plan ofimático co 

obxectivo fundamental de eliminar barreiras 

xeográficas na formación e conciliar, na medida 

do posible, os tempos profesionais e persoais dos 

destinatarios da actividade da EGAP. Tal é, en 

efecto, un dos fins que xunto coa universalización 

da nosa formación perseguimos con máis 

intensidade e acadamos nos últimos anos.  

Nas seguintes páxinas reflíctese o esforzo da EGAP 

por consolidar unha Administración eficiente e de 

calidade, características que só se poden garantir 

a través dunha formación adecuada do persoal ao 

seu servizo. 

Presentación      
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Principais datos de 2018 
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Actividade  

formativa 718 

edicións 

35.960 

prazas 

Persoas  

formadas 
12.916 persoas 

Persoas que recibiron formación segundo o seu sexo 

Principais datos de 2018 

3 3 %

6 7 %

H o m e s

M u lle r e s
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Número de  

diplomas expedidos 
22.454 

Número de 

enquisas recollidas 

en formación continua —— 

Principais datos de 2018 

Datos da web 

(http://egap.xunta.gal) 

Número de  

visitas 
657.506 

Número de  

descargas 
104.053 

Número de  

visitantes 
290.179 
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Principais datos de 2018 

Datos redes sociais 

Número de  

chíos 

Twitter 

Número de  

impresións 
258.643 

Novos  

seguidores 
279 

Facebook 

Número de  

publicacións 
185 

Número de  

impresións 
298.494 

Novos 

seguidores 
460 

465 
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Accesos ás instalacións da EGAP 

Principais datos de 2018 

0 2 0 00 4 0 00 6 0 00 8 0 00 1 0 00 0 1 2 00 0 1 4 00 0 1 6 00 0

D e ce m b ro

N o v e m b r o

O u tu b r o

S e te m b ro

A g o s t o

X u llo

X u ñ o

M a io

A b ril

M a rz o

F e b re ir o

X a n e ir o

P e rs o a s
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6 0 %
1 4 %

1 4 %

7 %

4 %

1 %

A u to n ó m ic a L o ca l X u s t iz a U n iv e r s id a d e O u tr o s E s ta ta l

*Baseado nos diplomas expedidos en 2018 en calquera actividade da EGAP (formación continua, xornadas...), 

segundo os datos declarados polo alumno/a na zona de matrícula.  

Administración de procedencia do alumnado 

Principais datos de 2018 
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As 20 actividades máis demandadas 

 

1. FC18226. Apoio á preparación do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda 

de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1 

2. PI18016. Lingua inglesa. Nivel básico 1 (nivel 1) 

3. PI18030. Lingua portuguesa. Nivel básico 1 

4. PI18011. Lingua francesa. Nivel básico 1 

5. FC18228. Apoio á preparación do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda 

de promoción interna, no corpo superior e de  xestión da Administrativo xeral 

da C.A de Galicia, subgrupos  A1 e A2 

6. PU18002. A nova lexislación administrativa básica: teoría e práctica 

7. LO18001. Medio de linguaxe administrativa galega 

8. FC18137. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 

9. FC18120. Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos 

(LibreOffice Writer) 

10. CV18011. Prevención de riscos laborais. Nivel básico. ISSGA 

11. FC18095. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 

12. PU18007. Curso monográfico Mindfulness produtivo 

13. FC18119. Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo 

(LibreOffice Calc) 

14. FC18137. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 

15. FC18195. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 

16. FC18136. Formación básica en igualdade de xénero nas administracións 

públicas 

17. FC18005. Prevención e xestión de conflitos 

18. LO18008. Elaboración de pregos de cláusulas administrativas e prescricións 

técnicas na Administración local 

19. CV18004. Prevención de riscos laborais. Nivel básico. ISSGA 

20. LO18011. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 

común das administracións públicas 

Principais datos de 2018 



 13 

 

Os 20 contidos de autoformación máis solicitados 

 

1. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas 

2. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público  

3. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia  

4. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia  

5. Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 

sector público autonómico de Galicia  

6. O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único de 

persoal laboral  

7. Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas  

8. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos  

9. Real Decreto  lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto 

refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)  

10. Iniciación á Administración electrónica. Seguranza da información e protección 

de datos  

11. Prevención e xestión de conflitos  

12. Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)  

13. Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)  

14. Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social  

15. Básico en prevención de riscos laborais.  

16. Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión 

pública  

17. Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice 

Writer)  

18. Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice 

Calc)  

19. Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia  

20. Aplicacións informáticas de follas de cálculo  (Microsoft office 2010)  

Principais datos de 2018 
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A formación no ano 2018 
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O PLAN DE FORMACIÓN 

O plan de formación da Escola Galega de Adminis-

tración Pública para o ano 2018, publicado no 

DOG do 2 de xaneiro, recolle as actividades 

formativas dirixidas ao persoal ao servizo da 

Administración pública da Comunidade Autónoma 

de Galicia, ao persoal das entidades públicas 

instrumentais e da Administración institucional, 

ao persoal ao servizo da Administración de xustiza 

de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades 

locais de Galicia e ao persoal de administración e 

servizos (PAS) das tres universidades do Sistema 

universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). 

O plan integra as accións estratéxicas para a 

formación e a actualización profesional do persoal 

ao servizo da Administración da Comunidade 

Autónoma, a través dunha oferta ampla e variada 

coa que mellorar a súa cualificación e 

capacitación profesional. O feito de aglutinar a 

formación destinada aos distintos colectivos nun 

único instrumento responde á necesidade de dotar 

de unidade e coherencia o conxunto da acción 

formativa. 

A EGAP elaborou un plan de formación con accións 

formativas de carácter transversal e específico. As 

primeiras teñen por obxecto ofrecer un currículo 

básico horizontal orientado a capacitar o 

alumnado para o desenvolvemento das funcións 

que son xenéricas e que constitúen as bases da 

organización da Administración. Doutra banda, as 

específicas comprenden o conxunto de actividades 

cuxo obxectivo está directamente relacionado coa 

adaptación permanente ao posto de traballo, 

incluíndo contidos sectoriais relativos a 

competencias concretas. 

O plan volveu apostar un ano máis polas 

diferentes contornas de aprendizaxe e 

metodoloxías, mediante a distribución da oferta 

formativa nas modalidades de autoformación, 

teleformación e docencia presencial. Así pois, a 

pluralidade de formatos, modalidades e 

metodoloxías constituíu outra das liñas distintivas 

do plan, que tivo o obxectivo de facilitar a 

formación continua do persoal ao servizo das 

administracións públicas de Galicia, ao eliminar 

calquera posible barreira no acceso e ao promover 

a conciliación da vida laboral e familiar. 

A EGAP continuou a potenciar o seu espazo virtual 

de coñecemento, cunha formación en liña 

mediante a cal o alumnado poida xestionar o seu 

proceso de aprendizaxe. A aposta pola 

teleformación e a autoformación garante a 

equidade no acceso aos contidos máis 

demandados e permite ademais acreditar as 

A formación no ano 2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0003_gl.html
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competencias mediante a realización dunha proba 

voluntaria. 

Por outra banda, para elaborar o plan 

analizáronse as necesidades formativas dos 

diversos organismos, contando coa participación 

das distintas consellerías da Xunta de Galicia, da 

Dirección Xeral de Xustiza, da Dirección Xeral de 

Administración Local e das tres universidades do 

Sistema universitario de Galicia. Ademais, 

solicitouse a colaboración das persoas 

responsables de coordinar a formación en cada un 

dos centros directivos, e tamén de docentes e 

expertos nos distintos campos formativos. 

Incorporáronse tamén achegas dos propios 

destinatarios da formación, os cales, a través das 

súas valoracións e suxestións, contribúen a facer 

do plan un verdadeiro instrumento para a mellora 

continua do sector público de Galicia. 

Así mesmo, na súa configuración, tívose en conta 

a demanda real rexistrada nos cursos e os 

resultados da avaliación das actividades 

desenvolvidas nos anos anteriores. Grazas a esta 

avaliación permanente dos plans formativos foi 

posible deseñar unha programación formativa de 

calidade e verdadeiramente adecuada ás 

necesidades e expectativas das persoas que 

acceden á formación. 

Así, o plan é un instrumento que permite a 

actualización de coñecementos e que incorpore 

aquelas novidades lexislativas ou de 

funcionamento que poidan permitir unha mellor 

prestación de servizos por parte das 

administracións públicas. Para conseguir este 

obxectivo, procedeuse a unha revisión profunda 

dos contidos e a unha diversificación da oferta 

formativa, coa incorporación de cursos novos. 

Ademais dos contidos, o Plan formativo para o ano 

2018 presentou importantes novidades no que 

respecta á súa configuración e deseño. Entre elas 

cómpre destacar que, por primeira vez, se 

efectuou unha oferta formativa conxunta para o 

persoal ao servizo da Administración pública da 

Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades 

públicas instrumentais e da Administración 

institucional. 

Por primeira vez tamén todos os colectivos 

puideron acceder á formación enmarcada no 

portal de idiomas, no plan ofimático e no 

programa de autoformación, que constitúen tres 

dos alicerces vertebradores do Plan formativo da 

EGAP. Deste xeito, garantiuse que todas as 

persoas destinatarias do plan formativo, con 

independencia da Administración a que 

pertenzan, puideran acceder a esta formación de 

carácter transversal, que é precisamente a que 

concentra a maior demanda. Con isto, ademais de 

ampliar a oferta formativa, procurouse unha 

xestión máis eficiente desta e unha maior 

racionalización no que respecta á cobertura das 

prazas. 

Outra novidade importante para 2018, coa que se 

deu resposta a unha reiterada demanda do 

alumnado, foi a descentralización das probas de 

avaliación das actividades enmarcadas no plan 

ofimático e no programa de autoformación. Con 

este cambio, a EGAP quixo facilitarlle ao conxunto 

do persoal ao servizo das administracións públicas 

de Galicia o acceso á formación. 

A formación no ano 2018 
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A FORMACIÓN NA ADMINISTRACIÓN  

AUTONÓMICA 

A formación impartida para o persoal da 

Administración autonómica e para o persoal da 

Administración institucional e entes instrumentais 

no ano 2018 contou coa convocatoria de 358 

edicións e 13.430 prazas. 

Esta actividade distribuíuse en diferentes 

convocatorias que foron publicadas no Diario 

Oficial de Galicia nas datas que se indican a 

continuación: 

 DOG núm. 32, do 14 de febreiro (actividades do 

primeiro semestre) 

 DOG núm. 121, do 26 de xuño (actividades do 

segundo semestre) 

 DOG núm. 78, do 23 de abril (convocatoria 

extraordinaria) 

 DOG núm. 1, do 2 de xaneiro (linguaxe 

administrativa galega) 

 DOG núm. 224, do 23 de novembro (cursos de 

apoio á promoción interna) 

O plan ofertado para o persoal da Administración 

autonómica en 2018 estruturouse en materias 

transversais e específicas. As primeiras teñen 

como finalidade ofrecer un currículo básico 

horizontal que capacita para desenvolver 

eficientemente calquera posto de traballo, 

favorecendo a mellora profesional. Esta categoría 

dividiuse nas seguintes áreas formativas:  

a. Réxime xurídico e actividade financeira das 

administracións públicas  

b. Unión Europea: políticas públicas e 

procedementos comunitarios  

c. Comunicación, organización do traballo e 

mellora das habilidades  

d. Habilidades pre-directivas  

e. Administración electrónica, protección de datos 

e calidade administrativa  

f. Portal de idiomas 

g. Lingua galega 

h. Plan formativo ofimático de Galicia  

Pola contra, a formación en competencias 

específicas comprende as actividades orientadas a 

dar resposta ás necesidades de cualificación 

especializada mediante a actualización de 

coñecementos e habilidades directamente 

relacionados coas tarefas desenvolvidas. Así pois, 

este programa formativo, atendendo ás propostas 

de cada consellería ou organismo, orientouse a 

satisfacer as necesidades de formación nas 

materias propias do seu ámbito competencial de 

conformidade cos requirimentos específicos e os 

cambios que se produzan. Trátase, polo tanto, de 

actividades dirixidas a satisfacer os obxectivos 

estratéxicos dos distintos departamentos ou 

unidades administrativas da Xunta de Galicia.  

Ademais das actividades previstas no plan de 

formación, no ano 2018 ofertouse para o persoal 

da Administración autonómica unha convocatoria 

extraordinaria, despois do compromiso obtido no 

Consello Reitor deste organismo na sesión do 22 

de decembro de 2017. Na dita sesión, a Dirección 

da EGAP comprometeuse a incrementar as 

actividades contidas no dito plan cunha 

convocatoria extraordinaria que incluiría aqueles 

cursos que contasen cunha maior demanda, así 

como coa convocatoria de cursos específicos en 

materia de administración electrónica e 

seguridade. 

A previsión deste último grupo de cursos 

respondeu a unha das liñas estratéxicas de 

actuación da EGAP que, en consonancia co Plan de 

administración e goberno dixitais con horizonte 

2020, consistiu en incrementar substancialmente 

os cursos de formación continua en e-

administración e facela extensiva a todo o persoal 

empregado público da comunidade autónoma. 

Así mesmo, a EGAP considerou imprescindible dar 

unha adecuada formación na materia de 

A formación no ano 2018 

Edicións Prazas 

358 13.430 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180214/AnuncioO150-240118-0001_gl.htmlC:/Users/fjarmag/Documents/Adobe
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180214/AnuncioO150-240118-0001_gl.htmlC:/Users/fjarmag/Documents/Adobe
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioO150-180618-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioO150-180618-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180423/AnuncioO150-130418-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180423/AnuncioO150-130418-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181123/AnuncioO150-191118-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181123/AnuncioO150-191118-0001_gl.html
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protección de datos ao persoal empregado público 

debido á aplicación do Regulamento europeo de 

protección de datos, no cal se amplían os dereitos 

dos cidadáns e no cal se introducen importantes 

novidades, que melloran a capacidade de decisión 

e control da cidadanía sobre os datos persoais que 

confía a terceiros. 

Neste senso, o plan completouse con cursos 

específicos nestas materias en virtude da sinatura 

dun convenio coa Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e cunha 

actividade dirixida ao persoal das entidades 

locais. 

Finalmente, a Escola tamén convocou tres 

actividades formativas dirixidas, cada unha delas, 

a apoiar a preparación das probas selectivas para 

o acceso, por promoción interna, aos corpos da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de 

Galicia (subgrupos A1, A2, C1 e C2). 

Estas actividades destináronse unicamente ao 

persoal empregado público que foi admitido ás 

probas selectivas para o acceso aos corpos 

indicados na base primeira desta resolución.  

 

A satisfacción do alumnado cos cursos 

desenvolvidos  

 

O alumnado valorou a súa satisfacción con estas 

actividades cunha puntuación media de 4,41 

(nunha escala de 1 a 5, en base a 5.502 enquisas). 

A formación no ano 2018 
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A formación no ano 2018 

Listaxe de cursos convocados para o persoal da Administración autonómica no ano 2018 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FC18001 Medio de linguaxe administrativa galega 75 8 200 

FC18002 Medio de linguaxe administrativa galega 75 1 25 

FC18003 Superior de linguaxe administrativa galega 75 11 275 

FC18004 Superior de linguaxe administrativa galega 75 2 50 

FC18005 Prevención e xestión de conflitos 25 1 50 

FC18006 Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano 30 1 50 

FC18007 Como deseñar presentacións eficaces 20 1 50 

FC18008 Atención á cidadanía 25 4 200 

FC18009 Iniciación ao protocolo 20 2 100 

FC18010 Técnicas elementais de arquivos 25 2 100 

FC18011 A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción 
dos documentos administrativos 

20 4 200 

FC18012 Certificado dixital 30 3 150 

FC18013 Aspectos de control oficial na inspección pesqueira 12 2 60 

FC18014 Comercialización no ámbito da inspección pesqueira 12 2 60 

FC18015 Os primeiros auxilios 20 3 150 

FC18016 Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público 25 1 50 

FC18017 Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos 15 3 150 

FC18018 Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e 
conservación de infraestruturas en espazos abertos 

20 1 50 

FC18019 Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE. Introdución ao 
software libre R 

30 1 50 

FC18020 Certificación de Feder, FSE e POEX nos sistemas de información 12 2 30 

FC18021 Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe) 12 1 15 

FC18022 O Sistema de información contable e de tesourería (Xumco). Usuario avanza- 18 1 15 

FC18023 A Administración electrónica no ámbito de competencias do IGCC 15 1 30 

FC18024 Análise do mercado de produtos innovadores 30 1 25 

FC18025 As prácticas comerciais desleais 15 1 30 

FC18026 A economía social como fórmula para o emprendemento 20 1 35 

FC18027 Cultura preventiva positiva 16 1 30 

FC18028 Selección, utilización, mantemento e inspección dos útiles de elevación de 
cargas 

12 1 18 

FC18029 A Intervención social grupal e comunitaria desde os centros sociocomunita- 20 1 25 
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A formación no ano 2018 

 Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FC18030 A Rede europea de servizos sociais. Os sistemas de servizos sociais en Euro-
pa. As achegas de boas prácticas de diversos países membros da rede 

12 1 30 

FC18031 Autoprotección e contención educativa. 25 1 25 

FC18032 Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia. Implicacións da lei 
nos efectivos de persoal do Sistema de servizos sociais dependentes da Ad-

12 1 30 

FC18033 O financiamento europeo destinado aos servizos sociais. As claves do finan-
ciamento, o seu procedemento e xestión 

15 1 30 

FC18034 O liderado na organización para o cambio de paradigma nos modelos de 
atención. Do modelo de servizos ao modelo centrado na persoa 

25 1 25 

FC18035 Prevención ao acoso á mocidade na internet. O ciberacoso (ciberbullying) 12 1 25 

FC18036 Protección de datos nos centros de protección e nos destinados ao cumpri-
mento das medidas xudiciais da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, regu-
ladora da responsabilidade penal dos menores 

25 1 25 

FC18037 Resolución de conflictos para a xestión positiva das diferenzas 24 1 25 

FC18038 Toma de decisións no ámbito de protección á infancia: a mellor opción 25 1 25 

FC18039 Violencia sexual contra a infancia 25 1 25 

FC18040 Sistema de información galego de atención á dependencia: novas funcionali-
dades, cálculo da capacidade económica e copagamento, e dixitalización 

16 1 30 

FC18041 Actualización da formación do persoal que executa programas oficiais de 
control en materia de produción e benestar animal 

20 1 35 

FC18042 Actualización da formación do persoal que executa programas oficiais de 
control en materia de sanidade animal e trazabilidade 

20 1 35 

FC18043 Certificación de sementes e o seu control. Acreditación para a inspección 
oficial de cultivos de produción de sementes e toma de mostras 

30 1 25 

FC18044 Controis sobre o terreo das axudas forestais 12 1 30 

FC18045 Formación de inspectores en sanidade vexetal 30 1 25 

FC18046 Manexo de técnicas e dispositivos de orientación básica 12 3 105 

FC18047 O Sector vinícola. Normativa reguladora. Procesos industriais e comercializa-
ción 

25 1 35 

FC18048 O programa operativo Feder Galicia 2014-2020: xestión e control 30 1 35 

FC18049 O Sistema de Información de contratación pública da Comunidade Autónoma 
de Galicia 

24 1 15 

FC18050 O Sistema de información de nómina Breixo 21 1 15 

FC18051 Operacións cofinanciadas polo PO FSE Galicia 2014-2020 e polo PO. emprego 
xuvenil 2014-2020 

24 1 35 

FC18052 Sistema de información analítica (SIAN). Cubos economico-financeiros, em-
prego de taboas dinámicas en Excel 

12 1 15 

FC18053 Sistema para o intercambio de información económica das entidades do sec- 12 1 15 
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A formación no ano 2018 

 Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FC18054 RDA (Resource Description and Access): unha nova filosofía para a cataloga-
ción 

14 1 25 

FC18055 Os talleres de reparación de vehículos 12 1 20 

FC18056 O Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020: segui-
mento e avaliación 

20 1 25 

FC18057 O Xumco na xestión orzamentaria da Dirección Xeral de Ordenación Forestal 30 1 25 

FC18058 Aspectos prácticos da inspección de saúde pública: ámbito de sanidade am-
biental 

12 1 35 

FC18059 Mellorando a convivencia nos centros de ensinanza: atención e coidado do 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

20 1 25 

FC18060 O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade senso-
rial 

20 1 25 

FC18061 O coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo deri-
vadas de trastornos xeneralizados do desenvolvemento - TXD 

20 1 25 

FC18062 Prevención e coidados especiais en materia de saúde desde os centros de 
ensinanza 

20 1 25 

FC18063 Participa 1420 12 1 35 

FC18064 Intervención administrativa no ámbito urbanístico 30 1 30 

FC18065 A protección do menor ante os medios de comunicación 30 1 50 

FC18066 A responsabilidade patrimonial da  Administración pública 30 2 100 

FC18067 A transparencia da Administración e bo goberno (normativa estatal e auto-
nómica) 

25 2 100 

FC18068 A xurisdición contencioso-administrativa 25 1 50 

FC18069 Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia 25 3 150 

FC18070 Cooperación transfronteiriza e cohesión 24 1 50 

FC18071 Correo electrónico corporativo 12 3 150 

FC18072 Curso básico de Seguridade Social 30 2 100 

FC18073 Xestión das etapas de educación infantil e primaria (Lomce) a través da apli-
cación Xade 

20 1 50 

FC18074 Xestión do persoal (docente e non docente) dun centro educativo a través da 20 1 50 

FC18075 Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto re-
fundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia 

20 2 100 

FC18076 Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades derivadas do 20 1 25 

FC18077 O réxime xurídico do silencio administrativo na Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
de procedemento administrativo común 

12 1 30 

FC18078 Aspectos prácticos da inspección de saúde pública: ámbito de seguridade 
alimentaria 

12 1 25 
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A formación no ano 2018 

 Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FC18079 Obradoiro práctico de IRPF 25 1 25 

FC18080 Habilidades imprescindibles na relación co inspeccionado durante inspec-
cións sanitarias 

20 1 25 

FC18081 Autocad 2016 - Nivel básico 35 1 25 

FC18082 Estratexias para a eliminación de estereotipos de xénero no exercicio da acti-
vidade profesional 

20 1 30 

FC18083 Inspección sanitaria en materia de produtos sanitarios. Actualización lexisla-
tiva e experiencias prácticas durante inspeccións 

15 1 25 

FC18084 Destrezas lingüísticas para a redacción de textos na web 30 1 25 

FC18085 Liderado e intelixencia emocional 15 1 20 

FC18086 Esquema nacional de seguridade para responsables de servizos e da informa-
ción e coordinadores de seguridade 

25 1 50 

FC18087 Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia 18 1 50 

FC18088 Produtividade persoal co método GTD (Getting Things Done) e a súa rela-
cións coas TIC 

15 1 25 

FC18089 Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos 30 1 50 

FC18090 Técnicas de reunións eficaces 12 1 25 

FC18091 Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 
sector público autonómico de Galicia 

20 2 100 

FC18092 Factura electrónica 20 1 25 

FC18093 Promoción e prescrición da actividade física na empresa 12 1 30 

FC18094 Informática básica 30 1 25 

FC18095 Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 20 2 100 

FC18096 Aplicacións das matemáticas financeiras no sector público 25 1 25 

FC18097 Fiscalidade e contabilidade das fundacións públicas 25 1 25 

FC18098 Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia 25 1 25 

FC18099 Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autó-
noma. Tributos propios e tributos cedidos 

25 1 25 

FC18100 Os dereitos sociais no ordenamento europeo 30 1 30 

FC18101 A xestión de conflitos na atención á cidadanía 20 1 30 

FC18102 Coaching, a ferramenta para o cambio 30 1 25 

FC18103 Faite entender: a comunicación positiva e a arte de ler entre liñas 15 1 30 

FC18104 Gamificación, serious games e novas tecnoloxías  aplicadas á prevención de 
riscos laborais 

12 1 40 

FC18105 Ferramentas e técnicas para falar mellor en público 15 1 20 

FC18106 Xestión de persoas: mando, xestiono, lidero e dirixo 12 1 25 

FC18107 O teletraballo no sector público de Galicia 6 2 40 
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A formación no ano 2018 

 Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FC18108 Pensamento analítico e creatividade 12 1 25 

FC18109 Negociación e traballo en equipo 25 1 35 

FC18110 Actualización en materia de tráfico e seguridade vial 12 1 15 

FC18111 Condución segura 9 1 24 

FC18112 O laboratorio forense. Investigación criminal e na morte súbita. 12 1 35 

FC18113 Novidades na regulación da contratación no sector público: aspectos prácti-
cos 

21 1 20 

FC18114 O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único 20 2 100 

FC18115 Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o tex- 25 2 100 

FC18116 Regulación legal do acoso escolar (bullyng) 30 1 50 

FC18117 Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia 15 1 50 

FC18118 Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia 20 2 100 

FC18119 Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice 
Calc) 

50 1 50 

FC18120 Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos 50 1 50 

FC18121 Os UAV e a súa aplicación á xestión do territorio 30 1 30 

FC18122 GIS para operadores urbanísticos 25 1 35 

FC18123 O Sistema de información xeográfica da Xunta de Galicia 30 1 25 

FC18124 Básico de aplicador de fitosanitarios 27 1 30 

FC18125 Novas ferramentas no procedemento de valoración da discapacidade: 
IANUS, HSUE (Historia social única electrónica), sistema de interoperabilida-
de Pasaxe 

12 2 50 

FC18126 Avaliación da condición física saudable: valorar para prescribir actividade 15 1 25 

FC18127 Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de tra-
ballo da Xunta de Galicia 

12 1 25 

FC18128 Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e eva-
cuación 

12 4 100 

FC18129 Unha biblioteca facedora ou espazos Makers en bibliotecas 12 1 25 

FC18130 Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego 15 2 100 

FC18131 Violencia de xénero 21 1 30 

FC18132 Igualdade de xénero: perspectiva xurídica 21 1 25 

FC18133 Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres 
e homes 

21 2 50 

FC18134 Procedementos, estándares e ferramentas TIC da Amtega 50 1 25 

FC18135 Control oficial nos matadoiros 6 2 50 
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A formación no ano 2018 

 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FC18136 Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas 20 2 100 

FC18137 Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 25 2 100 

FC18138 Sistema Tetra de comunicación 15 1 30 

FC18139 Novidades na regulación da contratación no sector público: aspectos prácti-
cos 

21 1 20 

FC18140 Formación inicial en Prevención de Riscos Laborais para o persoal funcionario 
da Xunta de Galicia, Corpo auxiliar administrativo da Administración Xeral, 

3 1 44 

FC18141 A responsabilidade patrimonial da  Administración pública 30 3 150 

FC18142 Actualización gramatical e ortográfica da lingua galega 30 2 60 

FC18143 Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia 25 2 100 

FC18144 Certificado dixital 30 2 100 

FC18145 Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro 25 1 50 

FC18146 Curso básico de Seguridade Social 30 3 150 

FC18147 Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto re-
fundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia 

20 3 150 

FC18148 Elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral 15 1 15 

FC18149 Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas 20 4 200 

FC18150 Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero 20 2 100 

FC18151 Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 
sector público autonómico de Galicia 

20 3 150 

FC18152 Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 20 4 200 

FC18153 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 25 4 200 

FC18154 Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 25 4 200 

FC18155 Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión 
pública 

30 2 100 

FC18156 O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único 20 3 150 

FC18157 Os contratos do sector público 30 3 150 

FC18158 Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público 25 2 100 

FC18159 Prevención e xestión de conflitos 25 2 100 

FC18160 Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o tex- 25 3 150 

FC18161 Ser a líder: o liderado e autoliderado feminino 12 1 35 

FC18162 Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice 50 4 200 
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A formación no ano 2018 

 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FC18163 Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos 
(LibreOffice Writer) 

50 4 200 

FC18164 Condución segura 9 1 24 

FC18165 Formación inicial sobre a U.E. e as súas fontes de financiamento para o sec-
tor cultural 

28 1 35 

FC18166 Diagnóstico clínico e patolóxico nos peixes 12 1 30 

FC18167 PRESTO para a elaboración de orzamentos de proxectos de obras e servizos 
de infraestruturas e reestruturación parcelaria 

30 1 50 

FC18168 Sistemas de radiocomunicacións do SPDCIF 12 5 175 

FC18169 Boas prácticas para a recollida de mostras 8 1 30 

FC18170 Técnicas forenses, criminalística e policía científica aplicadas á investigación 
de delitos contra a fauna salvaxe 

35 1 50 

FC18171 Descansos activos dentro e fóra do contorno laboral 12 1 20 

FC18172 Procedemento disciplinario do persoal estatutario 12 1 25 

FC18173 Básico en prevención de riscos laborais 50 4 200 

FC18174 Atención educativa do alumnado con necesidades específicas de apoio edu-
cativo: Mellorando a convivencia nos centros de ensinanza 

20 1 25 

FC18175 A expropiación forzosa e as valoracións 20 1 35 

FC18176 Técnicas para a mellora da comunicación. Relacións co cidadán. Uso da lin-
guaxe xestual e corporal 

15 1 25 

FC18177 Redacción de proxectos de lei, decretos e outros textos normativos 20 1 25 

FC18178 Análise de información territorial: casos aplicados á ordenación do territorio 30 1 25 

FC18179 Principios de boa regulación no ámbito normativo estatal e autonómico 20 1 30 

FC18180 Básico de xestión enerxética e mantemento de edificios públicos 27 1 30 

FC18181 O coidado do alumnado con necesidades derivadas de discapacidade motora 20 1 25 

FC18182 Deseño e tratamento estatístico de ensaios agrarios 30 1 20 

FC18183 Sistema de información analítica (SIAN): Cubos tributarios, emprego de tá-
boas dinámicas en Excel 

12 1 15 

FC18184 Sistema de información tributaria (Xeito) 25 1 15 

FC18185 Auditoría interna dos sistemas de xestión da seguridade e saúde no traballo 12 1 25 

FC18186 Xestión da idade: estratexias de intervención 12 1 30 

FC18187 Transparencia e acceso á información pública 18 1 25 

FC18188 Comercio electrónico de biocidas e produtos químicos 12 1 25 

FC18189 Adestramento en habilidades sociais e de comunicación para a mocidade 20 1 20 

FC18190 Acreditación hospitalaria en Galicia 20 1 25 

FC18191 BIM, medidas de implantación na administración 20 1 35 
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A formación no ano 2018 

 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FC18192 Comunicación escrita e elaboración de informes 20 5 125 

FC18193 A calidade como elemento de fidelización e garantía na contratación de ser-
vizos turísticos 

15 1 30 

FC18194 A contratación a través da rede de servizos turísticos: problemas derivadas 
dela 

15 1 30 

FC18195 Tramitación medioambiental dos procesos de reestruturación parcelaria 30 1 35 

FC18196 Básico de subvencións e normativa aplicable 30 1 50 

FC18197 Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social 20 1 50 

FC18198 Nóminas e retribucións do persoal 25 1 50 

FC18199 O procedemento sancionador tras as Lei 39/2015 e Lei 40/2015, do 1 de 
outubro 

20 1 50 

FC18200 Introdución á Unión Europea e ao seu dereito 24 1 50 

FC18201 Simplificación administrativa: pautas e directrices europeas 30 1 50 

FC18202 Xestión de proxectos I+D+i no horizonte 2020 30 1 50 

FC18203 Cambio e motivación nas organizacións 15 1 50 

FC18204 Como traballar a educación emocional infantil 15 1 30 

FC18205 Ergonomía en traballo de oficina e riscos ergonómicos 12 1 50 

FC18206 Organización e simplificación do traballo administrativo 12 1 50 

FC18207 Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protec-
ción de datos 

20 2 100 

FC18208 Soporte TIC do posto de traballo dixital corporativo 25 1 50 

FC18209 A trata de seres humanos con fins de explotación sexual: a nova escravitude 21 1 50 

FC18211 Aplicacións dos sistemas de información xeográfica-ARCGIS (Básico) 30 1 50 

FC18212 Manual de estilo do DOG e outras publicacións institucionais 20 1 50 

FC18213 Xestión de indemnizacións por razón de servizo na administración autonómi- 25 1 50 

FC18214 Iniciación á xestión dos fondos europeos agrícolas FEAGA e FEADER 25 1 50 

FC18215 Contratación estratéxica 35 1 50 

FC18216 Básico de salvamento, contra incendios e primeiros auxilios enfocado a por- 12 2 60 

FC18217 Tráfico, atestados, accidentes en solo portuario 24 2 40 

FC18218 Taxas e tarifas portuarias, cálculo e aplicación práctica 24 1 50 

FC18219 Normativa pesqueira e de comercialización de produtos da pesca 24 1 50 

FC18220 Formación Inicial persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, Grupo V- Categoría 
003, Ordenanza e outras, cubertas por persoal que acredite discapacidade 

3 1 5 
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Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FC18221 Formación inicial en Prevención de Riscos Laborais para o persoal funcionario 
da Xunta de Galicia, Subgrupo A1, Escala Superior Estatísticos/as 

3 1 4 

FC18222 Formación inicial en Prevención de Riscos Laborais para o persoal funcionario 
da Xunta de Galicia, Subgrupo C1, Escala axudantes facultativos. Escala Deli-
neantes 

3 1 5 

FC18223 Formación Inicial persoal funcionario da Xunta de Galicia, Subgrupo A1, Esca-
la Superior de Finanzas da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia 

3 1 4 

FC18224 Formación Inicial persoal funcionario da Xunta de Galicia, Subgrupo A2, Esca-
la Técnica de Finanzas da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia 

3 1 7 

FC18225 Formación básica para titorización de cursos na plataforma Moodle 30 1 25 

FC18226 Apoio á preparación do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de 
promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Co-
munidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1 

100 1 - 

FC18227 Apoio á preparación do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de 
promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia, subgrupo C2 

100 1 - 

FC18228 Apoio á preparación do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de 
promoción interna, no corpo superior e de  xestión da Administrativo xeral 
da C.A de Galicia, subgrupos  A1 e A2 

100 1 - 
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A FORMACIÓN NA ADMINISTRACIÓN  

DE XUSTIZA 

A formación impartida para o persoal da 

Administración de xustiza no ano 2018 contou coa 

convocatoria de 30 edicións e 1.360 prazas. 

Esta actividade distribuíuse en diferentes 

convocatorias que foron publicadas no Diario 

Oficial de Galicia nas datas que se indican a 

continuación: 

 DOG núm. 44, do 2 de marzo (actividades de 

formación continua) 

 DOG núm. 1, do 2 de xaneiro (linguaxe xurídica 

galega persoal da CA de Galicia) 

 DOG núm. 1, do 2 de xaneiro (linguaxe xurídica 

galega persoal de fóra da CA de Galicia) 

A formación específica deste persoal estruturouse 

nas seguintes áreas:  

a. Itinerarios formativos  

 Civil  

 Social  

 Contencioso  

 Penal  

 Coñecementos xerais oficina xudicial e 

fiscal 

b. Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

(TIC)  

c. Coñecementos transversais  

d. Medicina forense  

e. Lingua galega  

 

A satisfacción do alumnado cos cursos 

desenvolvidos  

O alumnado valorou a súa satisfacción con estas 

actividades cunha puntuación media de 4,44 

(nunha escala de 1 a 5, en base a 502 enquisas)  

 

 

 

A formación no ano 2018 

Edicións Prazas 

30 1.360 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180302/AnuncioO150-220218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180302/AnuncioO150-220218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0001_gl.html
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A formación no ano 2018 

Listaxe de cursos convocados para o persoal da Administración de xustiza no ano 2018 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FX18001 Medio de linguaxe xurídica galega 75 1 25 

FX18002 Superior de linguaxe xurídica galega 75 1 25 

FX18003 Medio de linguaxe xurídica galega (persoal con destino fóra da C.A. de Gali- 75 1 25 

FX18004 Superior de linguaxe xurídica galega (persoal con destino fóra da C.A. de Gali- 75 1 25 

FX18005 A custodia compartida nas crises matrimoniais 17 1 50 

FX18006 Módulo I. Execución civil; disposicións xerais 25 1 50 

FX18007 Módulo II.  Execución civil: procedemento de constrinximento e trámites 25 1 50 

FX18008 Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades proce-
suais 

25 1 50 

FX18009 Módulo IV. Xurisdición voluntaria 20 1 50 

FX18010 Módulo V.  Concursal 20 1 50 

FX18011 Módulo I. Lexislación social I 25 1 50 

FX18012 Módulo II. Lexislación social II 25 1 50 

FX18013 Modulo III. A execución no proceso laboral 25 1 50 

FX18014 Módulo I. Contencioso I 25 1 50 

FX18015 Módulo II. Contencioso II 25 1 50 

FX18016 A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal 30 1 50 

FX18017 Módulo I. A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos 20 1 50 

FX18018 Módulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación 30 1 50 

FX18019 Módulo III. Execución penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tra- 25 1 50 

FX18020 Módulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución 30 1 50 

FX18021 Formación de usuarios formadores avanzados 50 1 25 

FX18022 Atención ás vítimas de delito e Información ao cidadán 30 1 50 

FX18023 Organización de arquivos xudiciais e expurgo 25 1 50 

FX18024 Xustiza dixital 30 1 50 

FX18025 Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 
de protección de datos. 

30 1 50 

FX18026 Introdución ao Expediente xudicial electrónico 30 1 50 

FX18027 Seguridade da información na Administración de xustiza en Galicia 30 1 50 

FX18028 Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos 15 1 50 

FX18029 Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público 25 1 50 
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A formación no ano 2018 

 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

FX18030 Intervención do médico forense nos procedementos de neglixencias profe-
sionais: cuestións xurídicas e abordaxe metodolóxica 

12 1 30 

FX18031 O menor como vítima do delito 12 1 30 

FX18032 Formación en prevención de riscos laborais para o persoal que realiza tarefas 
de tipo administrativo 

3 6 600 

FX18033 Formación en prevención de riscos laborais para o persoal que realiza tarefas 
de tipo administrativo 

3 6 690 
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A FORMACIÓN PARA O PERSOAL DE 

ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DAS 

UNIVERSIDADES GALEGAS 

A formación impartida para o persoal de 

administración e servizos (PAS) no ano 2018 

contou coa convocatoria de 27 edicións e 1.135 

prazas. 

Esta actividade distribuíuse en diferentes 

convocatorias que foron publicadas no Diario 

Oficial de Galicia nas datas que se indican a 

continuación: 

 DOG núm. 165, do 30 de agosto (actividades de 

formación continua) 

 DOG núm. 1, do 2 de xaneiro (linguaxe 

administrativa galega) 

A formación específica deste persoal estruturouse 

nas seguintes áreas formativas:  

a. Réxime xurídico e actividade contable das 

administracións públicas  

b. Comunicación, organización do traballo e 

mellora das habilidades  

c. Administración electrónica, protección de datos 

e calidade administrativa  

d. Lingua galega 

e. Bibliotecas 

 

A satisfacción do alumnado cos cursos 

desenvolvidos  

O alumnado valorou a súa satisfacción con estas 

actividades cunha puntuación media de 4,39 

(nunha escala de 1 a 5, en base a 401 enquisas).  

 

 

A formación no ano 2017 

Edicións Prazas 

27 1.135 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioO150-230818-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioO150-230818-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0002_gl.html
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A formación no ano 2018 

Listaxe de cursos convocados para o PAS no ano 2018 

 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

UN18001 Medio de linguaxe administrativa galega 75 1 25 

UN18002 Superior de linguaxe administrativa galega 75 1 25 

UN18003 Atención á cidadanía 25 1 50 

UN18004 Certificado dixital 30 1 50 

UN18005 Como deseñar presentacións eficaces 20 1 50 

UN18006 Convenios, encargos a medios propios e encomendas de xestión na universi-
dade 

20 1 50 

UN18007 Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro 25 1 50 

UN18008 Curso básico de Seguridade Social 30 1 50 

UN18009 Ética profesional na Administración pública e calidade de servizo 25 1 50 

UN18010 Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas 20 1 50 

UN18011 Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia 20 1 50 

UN18012 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 25 1 50 

UN18013 Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 25 1 50 

UN18014 Modalidades contractuais recollidas no Estatuto dos Traballadores e na Lei 30 1 50 

UN18015 Normativa de catalogación (RDA) 14 1 25 

UN18016 Os contratos do sector público 30 1 50 

UN18017 Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos 15 1 50 

UN18018 Prevención e xestión de conflitos 25 1 50 

UN18019 Protocolo universitario 20 1 50 

UN18020 Seguridade dixital a nivel de usuario 30 1 50 

UN18021 Xestión intelixente das redes sociais nas administracións públicas 30 1 50 

UN18022 Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679, 
de protección de datos. 

30 1 50 

UN18023 Seguridade da información no ámbito das Universidades Públicas 30 1 50 

UN18024 Conversa en inglés 30 4 60 
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A FORMACIÓN NA ADMINISTRACIÓN  LOCAL 

Durante o ano 2018 a formación ofrecida ao 

persoal da Administración local levouse a cabo a 

través de dúas vías: directamente, mediante a 

convocatoria de actividades formativas, e 

indirectamente, a través de subvencións 

destinadas ao financiamento de plans formativos.  

A través destas dúas canles a Escola cumpre co 

seu obxectivo de achegar unha formación 

diferenciada e de calidade aos empregados das 

entidades locais da Comunidade Autónoma de 

Galicia.  

O programa elaborado directamente pola Escola 

para a este colectivo permitiu convocar 31 

edicións e 1.320 prazas. 

Esta actividade distribuíuse en diferentes 

convocatorias que foron publicadas no Diario 

Oficial de Galicia nas datas que se indican a 

continuación: 

 DOG núm. 47, do 7 de marzo (actividades de 

formación continua) 

 DOG núm. 1, do 2 de xaneiro (linguaxe 

administrativa galega) 

A formación deste persoal estruturouse nas 

seguintes áreas: 

a. Réxime xurídico e xestión das entidades locais  

b. Comunicación, organización do traballo e 

mellora das habilidades  

c. Administración electrónica, protección de datos 

e calidade administrativa  

d. Lingua galega 

 

A satisfacción do alumnado cos cursos 

desenvolvidos  

 

O alumnado valorou a súa satisfacción coas 

actividades cunha puntuación media de 4,47 

(nunha escala de 1 a 5, en base a 644 enquisas). 

A formación no ano 2017 

Edicións Prazas 

31 1.320 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180307/AnuncioO150-280218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180307/AnuncioO150-280218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0002_gl.html
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A formación no ano 2018 

Listaxe de cursos convocados para o persoal da Administración local no ano 2018 

 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

LO18001 Medio de linguaxe administrativa galega 75 1 25 

LO18002 Superior de linguaxe administrativa galega 75 1 25 

LO18003 Aplicación dos sistemas de información xeográfica no ámbito local 25 1 25 

LO18004 As intervencións administrativas en materia de urbanismo no ámbito local 30 1 30 

LO18005 As relacións de postos de traballo na Administración Local 25 1 30 

LO18006 Auditoría no sector público local 15 1 25 

LO18007 Contabilidade pública local. Nivel I 20 1 25 

LO18008 Elaboración de pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas na 30 1 50 

LO18009 Extinción e liquidación de entes municipais. Remunicipalización dos servizos 30 1 50 

LO18010 Guías prácticas de exercicio da función interventora en pequenos e media- 30 1 35 

LO18011 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 25 2 100 

LO18012 Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 25 2 100 

LO18013 Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social 20 1 50 

LO18014 Liquidación práctica dos tributos locais de Galicia 15 1 20 

LO18015 Persoal laboral temporal na Administración Local. Procedementos de consoli- 30 1 50 

LO18016 Responsabilidade patrimonial e procedemento sancionador. Especialidades 30 1 50 

LO18017 Simplificación administrativa e desburocratización no ámbito local 30 1 50 

LO18018 Xestión de tesourería municipal 30 1 50 

LO18019 A calidade da redacción administrativa. Técnicas para mellorala. 18 1 50 

LO18020 Atención á cidadanía 25 1 50 

LO18021 Como deseñar presentacións eficaces 20 1 50 

LO18022 Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión 30 1 50 

LO18023 Modelos de comunicación cos residentes: como comunicarse cos residentes 15 1 30 

LO18024 Prevención e xestión de conflitos 25 1 50 

LO18025 Técnicas elementais de arquivos 25 1 50 
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A formación no ano 2018 

Listaxe de cursos convocados para o persoal da Administración local no ano 2018 

 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

LO18026 A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos 25 1 50 

LO18027 Certificado dixital 30 1 50 

LO18028 Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 
de protección de datos. 

30 1 50 

LO18029 Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego 15 1 50 

LO18030 Seguridade da información na Administración local 30 1 50 
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Subvencións destinadas ao financiamento de 

plans de formación das entidades locais galegas  

Ademais do programa formativo elaborado 

directamente pola Escola, este organismo tamén 

outorga anualmente subvencións destinadas ao 

financiamento de plans de formación das 

entidades locais da Comunidade Autónoma de 

Galicia. Por cuarto ano consecutivo, a EGAP 

convocou, no DOG do 14 de maio, as ditas 

subvencións.  

No 2018 a cantidade asignada para as subvencións 

foi de 410.841 euros que permitiron convocar un 

total de 157 actividades formativas e 4.937 

prazas.  

Grazas a elas os seguintes beneficiarios puxeron 

en marcha os seus propios plans de formación, 

coas cantidades que se indican a seguir:  

A formación no ano 2018 

Beneficiario Euros 

Deputación Provincial da Coruña 102.519 

Deputación Provincial de Lugo 48.001 

Deputación Provincial de Ourense 46.689 

Deputación Provincial de Pontevedra 68.605 

Federación Galega de Municipios e 

Provincias 

98.602 

Mancomunidade da área intermunici-

pal de Vigo 

21.416 

Concello de Cangas 2.682 

Concello de Pontevedra 5.749 

Concello da Coruña 16.573 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180514/AnuncioO150-020518-0001_gl.html
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O PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN 

O programa de autoformación está orientado á 

adquisición de coñecementos e habilidades de 

xeito autónomo. O participante asume un papel 

activo no proceso de aprendizaxe e logra, a través 

deste programa, unha maior independencia para 

elaborar o seu propio plan de aprendizaxe. 

En 2018 dirixiuse a todo o persoal ao servizo das 

diferentes administracións da Comunidade 

Autónoma, ao que se lle ofreceu un amplo abano 

de cursos relativos a diferentes áreas formativas 

que facilitan a capacitación para o 

desenvolvemento eficiente de calquera posto de 

traballo. 

Ademais, esta formación facilita a posibilidade de 

acreditar a súa competencia mediante unha proba 

voluntaria que lle dá dereito a obter un 

certificado de equivalencia.  

No 2018 convocáronse no DOG núm. 65 do 4 de 

abril un total de 88 edicións e 8.800 prazas. 

Este programa dividiuse nas seguintes áreas 

formativas:  

a. Réxime xurídico e actividade financeira das 

administracións públicas  

b. Unión Europea: políticas públicas e 

procedementos comunitarios  

c. Comunicación, organización do traballo e 

mellora das habilidades  

d. Administración electrónica, protección de datos 

e calidade administrativa  

e. Plan formativo ofimático de Galicia  

A formación no ano 2018 

Edicións Prazas 

88 8.800 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180404/AnuncioO150-230318-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180404/AnuncioO150-230318-0001_gl.html
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A formación no ano 2018 

Listaxe de cursos convocados no programa de autoformación no ano 2018 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

AF18003 Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos 
(LibreOffice Writer) 

50 7 200 

AF18004 Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto re-
fundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia -  

20 7 200 

AF18007 A Administración electoral: o papel das administracións galegas  15 7 200 

AF18008 Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano 30 7 200 

AF18010 Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice 
Calc) 

50 7 200 

AF18011 Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas  20 7 200 

AF18013 Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos  15 7 200 

AF18016 Técnicas elementais de arquivos 25 7 200 

AF18018 Incompatibilidades dos empregados públicos de Galicia  18 7 200 

AF18019 Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electró-
nico (Windows)  

30 7 200 

AF18022 Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electró-
nico (GNU/Linux) 

30 7 200 

AF18023 Iniciación á administración electrónica. Seguranza da información e protec-
ción de datos 

20 7 200 

AF18026 Réxime disciplinario do empregado público de Galicia  15 7 200 

AF18027 Introdución á Union Europea e ao seu dereito  24 7 200 

AF18029 Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o tex-
to refundido do Estatuto básico do empregado público (EBEP)  

25 7 200 

AF18031 Prevención e xestión de conflitos  25 7 200 

AF18034 Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos  15 7 200 

AF18036 A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos  25 7 200 

AF18038 Política orzamentaria e desenvolvemento normativo na Comunidade Autó-
noma. Tributos propios e tributos cedidos  

25 7 200 

AF18040 A reforma parlamentaria. Os cambios legais e regulamentarios.  15 7 200 

AF18041 O recurso por incumprimento e a responsabilidade das comunidades autóno-
mas  

20 7 200 

AF18043 O principio de subsidiariedade no dereito da Unión Europea, o seu control  15 7 200 

AF18045 O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único 
de persoal laboral  

20 7 200 

AF18048 O impulso democrático en Galicia: medidas lexislativas  15 7 200 

AF18050 Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base) - 50 7 200 
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A formación no ano 2018 

Listaxe de cursos convocados no programa de autoformación no ano 2018 

 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

AF18051 Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia  25 7 200 

AF18054 Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010)  50 7 200 

AF18056 Correo electrónico corporativo  12 7 200 

AF18057 Aplicacións informáticas de follas de cálculo  (Microsoft office 2010)  50 7 200 

AF18058 Linguaxe administrativa non sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión 
pública  

30 7 200 

AF18061 Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)  50 7 200 

AF18062 Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social 20 7 200 

AF18066 Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público  25 7 200 

AF18068 Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)  30 7 200 

AF18070 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
administracións públicas  

25 7 200 

AF18072 Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia  20 7 200 

AF18074 Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información 
(LibreOffice Impress) 

30 7 200 

AF18076 Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 
sector público autonómico de Galicia  

20 7 200 

AF18077 Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información 
(Microsoft office 2010)  

30 7 200 

AF18081 Introdución ao dereito da UE para os xestores públicos  30 7 200 

AF18084 Cambio e motivación nas organizacións  15 7 200 

AF18086 Cooperación transfronteiriza e cohesión  24 7 200 

AF18087 Básico en prevención de riscos laborais.  50 7 200 

AF18088 Aplicacións informáticas de tratamento de  textos (Microsoft office)  30 7 200 
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O PORTAL DE IDIOMAS 

A formación en idiomas constitúe unha liña 

prioritaria no marco da oferta formativa da EGAP, 

coa que se pretende que o persoal ao servizo das 

distintas administracións poida mellorar as súas 

competencias na comprensión e uso das linguas 

estranxeiras, promovendo así o desenvolvemento 

de perfís plurilingües e favorecendo a 

interculturalidade.  

Por primeiro ano, ademais, e co obxecto de 

garantir unha maior racionalización na oferta 

formativa e facilitarlles o acceso ás persoas 

interesadas, todas as actividades de idiomas 

integráronse nun programa formativo específico 

ao que poderá acceder o persoal das distintas 

administracións da Comunidade Autónoma. O 

obxectivo é que os empregados públicos poidan 

potenciar as súas competencias idiomáticas e, por 

ende, favorezan as súas posibilidades de 

comunicación nun contexto global.  

No 2018 convocáronse no DOG núm. 36 do 20 de 

febreiro un total de 42 edicións e 1.620 prazas. 

Esta área formativa incluíu as seguintes linguas: 

a. Lingua inglesa 

b. Lingua francesa 

c. Lingua portuguesa 

d. Lingua alemá 

e. Lingua de signos 

A formación no ano 2018 

Edicións Prazas 

42 1.620 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180220/AnuncioO150-140218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180220/AnuncioO150-140218-0001_gl.html
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A formación no ano 2018 

Listaxe de cursos convocados no portal de idiomas no ano 2018 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

PI18001 Conversa en francés 50 1 15 

PI18002 Conversa en inglés 50 2 30 

PI18003 Conversa en portugués 50 1 15 

PI18004 Lingua alemá. Nivel básico 1 70 1 75 

PI18005 Lingua alemá. Nivel básico 2 70 1 50 

PI18006 Lingua alemá. Nivel intermedio 1 70 1 25 

PI18007 Lingua alemá. Nivel intermedio 2 70 1 25 

PI18008 Lingua de signos 40 2 50 

PI18009 Lingua francesa. Nivel avanzado 1 150 1 50 

PI18010 Lingua portuguesa. Nivel intermedio 2 150 1 25 

PI18011 Lingua francesa. Nivel básico 1 150 1 100 

PI18012 Lingua francesa. Nivel básico 1 50 1 20 

PI18013 Lingua francesa. Nivel básico 2 150 1 75 

PI18014 Lingua francesa. Nivel intermedio 1 150 1 50 

PI18015 Lingua francesa. Nivel intermedio 2 150 1 50 

PI18016 Lingua inglesa. Nivel básico 1 (nivel 1) 50 1 75 

PI18017 Lingua inglesa. Nivel básico 1 (nivel 2) 50 1 75 

PI18018 Lingua inglesa. Nivel básico 2 50 5 100 

PI18019 Lingua inglesa. Nivel básico 2 100 1 20 

PI18020 Lingua inglesa. Nivel básico 2 (nivel 3) 50 1 75 

PI18021 Lingua inglesa. Nivel básico 2 (nivel 4) 50 1 75 

PI18022 Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 50 5 100 

PI18023 Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 5) 50 1 50 

PI18024 Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 6) 50 1 50 

PI18025 Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 7) 50 1 25 

PI18026 Lingua inglesa. Nivel intermedio 1 (nivel 8) 50 1 25 

PI18027 Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 100 1 20 

PI18028 Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (nivel 10) 50 1 25 

PI18029 Lingua inglesa. Nivel intermedio 2 (nivel 9) 50 1 25 

PI18030 Lingua portuguesa. Nivel básico 1 150 1 125 

PI18031 Lingua portuguesa. Nivel básico 2 150 1 75 

PI18032 Lingua portuguesa. Nivel intermedio 1 150 1 25 
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PLAN FORMATIVO OFIMÁTICO DE GALICIA 

Este programa formativo persegue o obxectivo de 

mellorar as competencias tecnolóxicas dos 

empregados públicos, o cal resulta crucial para 

afrontar os retos que se lle presentan ás 

administracións no marco da sociedade do 

coñecemento. 

Ao igual ca no caso da formación en idiomas, as 

actividades enmarcadas no Plan ofimático tamén 

se articularon por primeira vez como un programa 

formativo específico dentro do Plan de formación 

da EGAP, co obxecto de que o persoal das 

distintas administracións da Comunidade 

Autónoma poida mellorar o seu nivel de 

capacitación no uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

No 2018 convocáronse no DOG núm. 34 do 16 de 

febreiro un total de 38 edicións e 1.900 prazas. 

Esta área formativa incluíu as seguintes materias: 

a. Aplicacións informáticas de bases de datos 

relacionais 

b. Aplicacións informáticas de follas de cálculo 

c. Aplicacións informáticas de tratamento de 

textos 

d. Aplicacións informáticas para presentacións 

gráficas de información 

e. Sistema operativo, procura da información: 

internet/intranet e correo electrónico 

A formación no ano 2018 

Edicións Prazas 

38 1.900 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180216/AnuncioO150-090218-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180216/AnuncioO150-090218-0001_gl.html
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A formación no ano 2018 

Listaxe de cursos convocados no Plan formativo ofimático de Galicia no ano 2018 

 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

OF18001 Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (LibreOffice Base) 50 5 250 

OF18002 Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft office 2010) 50 2 100 

OF18003 Aplicacións informáticas de follas de cálculo  (Microsoft office 2010) 50 2 100 

OF18004 Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 50 7 350 

OF18005 Aplicacións informáticas de tratamento de  textos (Microsoft office 2010) 30 2 100 

OF18006 Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer) 30 7 350 

OF18007 Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información 30 4 200 

OF18008 Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información 30 2 100 

OF18009 Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electró- 30 1 50 

OF18010 Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electró-
nico (Windows) 

30 6 300 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 
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Nos últimos anos a Escola Galega de 

Administración Pública consolidouse como unha 

institución aberta a toda persoa interesada 

naqueles aspectos de actualidade, relevantes e 

incidentes no funcionamento da Administración 

pública. Por conseguinte, desde a EGAP favo-

récese unha formación especializada para aqueles 

profesionais que traballan en contacto directo coa 

Administración, mediante cursos superiores e de 

especialización, e unha maior aproximación da 

cidadanía ao eido público, a través de cursos 

monográficos e xornadas. 

Por unha banda, a modalidade de cursos 

superiores e de especialización son impartidos 

por docentes especialistas na materia e teñen a 

finalidade de profesionalizar tanto ao persoal da 

propia Administración como ao persoal externo no 

desenvolvemento da súas tarefas. Baixo esta 

premisa, durante 2018 a EGAP convocou 7 

actividades que contaron con 530 prazas. 

Por outra banda, merecen especial mención as 

xornadas e cursos monográficos que se 

desenvolven na EGAP coa intención de debater, 

reflexionar e analizar os fundamentos das 

distintas problemáticas e cuestións de impacto 

social, da man de recoñecidos expertos das 

diversas materias eixe destas actividades 

divulgativas. 

Proba disto é a organización dun número cada vez 

maior, ano tras ano, deste tipo de actividades. 

Durante 2018 a Escola levou a cabo un total de 7 

cursos monográficos e 8 xornadas que recibiron 

624 e 905 solicitudes respectivamente. Nestas 

actividades tratáronse temas de grande incidencia 

política, económica e social.  

Cursos superiores, monográficos e xornadas 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

Cursos superiores convocados en 2018 

PI18002: A nova lexislación administrativa básica: teoría e práctica 

 Publicación: DOG núm. 27, do 7 de febreiro 

 Obxectivos: abordar o estudo das modificacións do réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común desde unha perspectiva práctica.  

 Destinatarios: o persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes 

instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia que 

estea en posesión do título de doutoramento, licenciatura, diplomatura, grao, arquitectura, 

enxeñería, arquitectura técnica ou enxeñería técnica.  

 Prazas: 100 

 Duración: 45 horas lectivas  

 Datas: do 1 de marzo ao 26 de abril  

 Lugar: Santiago de Compostela 

 Número de solicitudes: 483  

 

PU18004: Elaboración, xestión e avaliación de estratexias integradas de desenvolvemento 

urbano sustentable 

 Publicación: DOG núm. 53, do 15 de marzo 

 Obxectivos: dar a coñecer os obxectivos das políticas europeas en materia de desenvolvemento 

urbano e territorial, profundar na necesidade de incorporar esta visión e obxectivos estratéxicos da 

EE2020 na planificación municipal galega e aplicar ferramentas de xestión de fondos europeos a 

través das estratexias DUSI. 

 Destinatarios: persoal funcionario do grupo A (subgrupos A1 ou A2), grupos I e II do persoal laboral e 

persoal contratado polas administracións públicas cun contrato de servizos ou equivalente, cargos 

electos, así como profesionais que se atopen en posesión do título de doutor, licenciado, diplomado, 

grao, arquitecto, enxeñeiro, arquitecto técnico e enxeñeiro técnico. 

 Prazas: 70 

 Duración: 110 horas (62 presenciais, 48 non presenciais) 

 Datas: do 11 de abril ao 13 de xuño 

 Lugar: Santiago de Compostela 

 Número de solicitudes: 69  
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

PU18003: II curso superior de inspección ambiental de Galicia 

 Publicación: DOG do 2 de marzo 

 Obxectivos: actualizar coñecementos en relación coa normativa e os procedementos de inspección 

ambiental, de maneira específica nas actividades de prevención e control integrado da 

contaminación (IPPC) no campo industrial e no traslado de residuos transfronteirizos. Dotar dos 

coñecementos e das habilidades necesarias o persoal que realiza funcións de inspección ambiental e 

outro persoal técnico no campo do ambiente industrial para exercer as súas funcións adaptándose ás 

novas exixencias e cambios dos últimos anos. 

 Destinatarios: o persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, do subgrupo 

A1 da Administración pública autonómica de Galicia, que realice funcións de inspección ambiental, e 

persoal técnico superior da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio relacionado 

coa inspección ambiental. No caso de non cubrirse a totalidade das prazas convocadas, as vacantes 

que resulten poderán cubrirse con persoal empregado público, en situación de servizo activo ou 

asimilada, do grupo A1 da Administración pública autonómica de Galicia, que estea en posesión da 

titulación universitaria en química, bioloxía, enxeñaría ou veterinaria e realice funcións relacionadas 

coa inspección.  

 Duración: 50 horas lectivas 

 Datas: 21 de marzo; 4, 11 e 25 de abril; 9, 16 e 23 de maio; 6, 13 e 20 de xuño de 2018  

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de solicitudes: 78  

 

CV18014: I Curso superior de contratación pública de innovación 

 Realizado en colaboración coa Axencia Galega de Innovación (Gain) 

 Publicado: DOG do 2 de abril 

 Obxectivos: permitir ao persoal que participa activamente nos procesos de contratación pública 

obter o coñecemento e as ferramentas necesarias para levar á práctica con éxito os procesos de 

compra pública innovadora (CPI) nos seus respectivos departamentos. Ao mesmo tempo, este curso 

pretende sensibilizar ás persoas situadas nos ámbitos de decisión relacionados coa contratación 

pública das potencialidades que representa a compra pública innovadora como mecanismo de 

contratación eficiente e intelixente, así como promover o uso estratéxico da CPI como ferramenta 

que permita transformar os departamentos públicos en verdadeiras organizacións públicas 

innovadoras orientadas aos/ás usuarios/as e con capacidade de anticipación ao mercado. 

 Destinatarios: persoal empregado público en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes 

instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia, con 

responsabilidades nos ámbitos da innovación e/ou da contratación pública (Asesoría Xurídica, 

Intervención Económica e persoal dos servizos públicos de contratación), que pertenzan aos seguintes 

grupos: 

 Persoal funcionario: subgrupos A1 e A2 

 Persoal laboral: grupos I e II 

Poderá inscribirse tamén o persoal directivo das administracións públicas de Galicia con 

responsabilidades nos ámbitos da contratación pública e/ou innovación.  

 Prazas: 80 

 Duración: 45 horas lectivas 

 Datas: do 16 de abril ao 4 de xuño 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de solicitudes: 87 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

CV18036: A fiscalización e a nova Lei de contratos do sector público 

 Realizado en colaboración co Consello de Contas de Galicia  

 Publicación: DOG do 18 de xullo 

 Obxectivos: analizar as principais novidades introducidas pola lei e propiciar o debate ao redor 

daqueles aspectos máis innovadores desde o punto de vista xurídico e da xestión pública, enfocado 

fundamentalmente a fortalecer coñecementos previos dirixidos á actividade de auditoría e control 

económico-financeiro do sector público, tanto no que se refire ao control do cumprimento normativo 

como dos principios de economía, eficacia e eficiencia.  

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, do Consello 

de Contas de Galicia dos grupos A1, A2 e C1 (axudantes de Auditoría). No caso de non cubrirse a 

totalidade das prazas convocadas, as vacantes que resulten poderán cubrirse por persoal empregado 

público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas da Comunidade 

Autónoma de Galicia pertencentes aos grupos A1, A2 e C1 que realicen funcións de control 

(intervención). 

 Prazas: 80  

 Duración: 48 horas lectivas 

 Datas: do 17 de setembro ao 12 de novembro  

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de solicitudes: 182  

 

CV18040: Curso superior de administración electrónica 

 En colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Colexio Profesional de 

Enxeñaría en Informática  

 Publicado: DOG do 26 de setembro 

 Obxectivos: afondar, desde unha perspectiva técnico-xurídica, na concepción da Administración 

electrónica, incidindo na importancia que ten a súa implantación nas distintas administracións da 

nosa comunidade. Os contidos do programa enfocarán desde distintas perspectivas a Administración 

electrónica para que as persoas a que se dirixe adquiran ou perfeccionen os coñecementos teóricos e 

prácticos da informática e do dereito, completando a súa formación no dereito da informática.  

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da 

Administración autonómica e entidades instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia que se 

encadren nalgunha das seguintes categorías: 

 a) Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario. 

 b) Grupos I e II do persoal laboral. 

No caso de non cubrirse a totalidade das prazas convocadas, as vacantes que resulten poderán 

cubrirse por persoal empregado público das devanditas categorías, en situación de servizo activo ou 

asimilada, da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema 

universitario de Galicia.  

 Prazas: 80 

 Duración: 114 horas lectivas 

 Datas: do 16 de outubro ao 27 de novembro  

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de solicitudes: 152 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

PU18016: A nova lexislación administrativa básica: teoría e práctica 

 Publicado: DOG do 8 de outubro 

 Obxectivos: abordar desde unha perspectiva teórico-práctica as novidades introducidas no 

procedemento administrativo e no réxime xurídico das administracións públicas polas leis 39 e 

40/2015.  

 Destinatarios: o persoal empregado público, en situación de servicio activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto autonómica coma local e de xustiza, dos entes 

instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema Universitario de Galicia que 

estea en posesión do título de doutoramento, licenciatura, diplomatura, grao, arquitectura, 

enxeñaría, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica.  

 Prazas: 80 

 Duración: 45 horas lectivas 

 Datas: do 25 de outubro ao 20 de decembro 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de solicitudes: 233 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

Cursos monográficos convocados en 2018 

PU18001: A planificación estratéxica como método de xestión pública 

 Publicación: DOG do 9 de xaneiro 

 Obxectivos: analizar os aspectos máis destacados da planificación estratéxica e da dirección por 

obxectivos, motivar as persoas participantes na reflexión estratéxica para facer fronte aos desafíos 

do sector público, profundar no coñecemento e no manexo das principais ferramentas necesarias 

para formular e implementar a planificación estratéxica como método de traballo nas organizacións 

públicas, coñecer algunhas experiencias de planificación estratéxica levadas a cabo na 

Administración pública e aplicar os coñecementos adquiridos mediante a elaboración dun plan 

estratéxico.  

 Destinatarios: o persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes 

instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia que 

se encadren nalgunha das seguintes categorías:  

 1º. Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario 

 2º. Grupos I e II do persoal laboral 

 Prazas: 40 

 Duración: 20 horas lectivas 

 Data: 24, 25 e 26 de xaneiro 

 Lugar: Vigo 

 Número de inscricións: 69 

 

PU18007: Mindfulness produtivo 

 Publicación: DOG do 25 de abril 

 Obxectivos: dotar de ferramentas o persoal empregado público para aumentar a súa capacidade de 

concentración, aprender a regular as emocións e a responder a calquera situación da forma 

adecuada. Ademais, incidir na detección dos patróns de pensamento nocivos, mediante o uso da 

atención plena para potenciar a autoestima, as relacións persoais, a concentración, a consecución 

de obxectivos e o control do estrés. Todo isto enfocado a mellorar a produtividade, eficacia e 

eficiencia do alumnado no seu ámbito profesional.  

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes 

instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia.  

 Duración: 8 horas lectivas 

 Data: 8 de maio 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de inscricións: 280 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

PU18011: A nova Lei de contratos do sector público na Administración local 

 Publicación: DOG do 4 de xuño 

 Obxectivos: analizar as principais modificacións introducidas pola Lei de contratos do sector público, 

en especial aquelas que afectan á contratación no ámbito da Administración local, e propiciar o 

debate ao redor daqueles aspectos máis innovadores e relevantes desde o punto de vista xurídico e 

da xestión pública.  

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da 

Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia e entidades adscritas a esta.  

 Duración: 12 horas lectivas 

 Data: 19 e 20 de xuño 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de inscricións: 69 

 

PU18012: A planificación estratéxica como método de xestión pública 

 Publicación: DOG do 9 de xullo 

 Obxectivos: analizar os aspectos máis destacados da planificación estratéxica e da dirección por 

obxectivos, motivar as persoas participantes na reflexión estratéxica para facer fronte aos desafíos 

do sector público, profundar no coñecemento e no manexo das principais ferramentas necesarias 

para formular e implementar a planificación estratéxica como método de traballo nas organizacións 

públicas, coñecer algunhas experiencias de planificación estratéxica levadas a cabo na 

Administración pública e aplicar os coñecementos adquiridos mediante a elaboración dun plan 

estratéxico.  

 Destinatarios: o persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes 

instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia que 

se encadren nalgunha das seguintes categorías:  

 1º. Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario 

 2º. Grupos I e II do persoal laboral 

 Prazas: 40 

 Duración: 20 horas lectivas 

 Data: 19, 20 e 21 de setembro 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de inscricións: 124 

 

PU18017: Planificación e xestión do turismo no territorio desde as administracións públicas 

 Publicación: DOG do 2 de novembro 

 Obxectivos: ofrecer ás persoas participantes os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para a 

planificación e a xestión dun destino, así como para a súa promoción. 

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes 

instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia, 

profesionais e persoas interesadas en xeral.  

 Prazas: 80 

 Duración: 15 horas lectivas 

 Data: do 12 de novembro ao 10 de decembro  

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de inscricións: 105 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

PU18019: A Lei de contratos do sector público para os poderes adxudicadores non 

Administración pública (PANAP) 

 Publicación: DOG do 23 de novembro 

 Obxectivos: analizar as principais modificacións introducidas pola lei, en especial aquelas que 

afectan á contratación no ámbito dos PANAP (poderes adxudicadores non Administración pública), e 

propiciar o debate ao redor daqueles aspectos máis innovadores e relevantes desde o punto de vista 

xurídico e da xestión.  

 Destinatarios: responsables e xestores/as de contratación das entidades instrumentais descritas no 

artigo 3.1.b) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: fundacións públicas autonómicas e 

sociedades mercantís públicas autonómicas.  

 Prazas: 30 

 Duración: 20 horas lectivas 

 Data: 12, 13, 17, 18 e 19 de decembro  

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de inscricións: 45 

 

PU18021: Protección de datos e ciberseguridade 

 Publicación: DOG do 23 de novembro 

 Obxectivos: afondar na normativa relacionada coa protección de datos de carácter persoal e a 

ciberseguridade desde un punto de vista teórico-práctico, sinalando as novidades existentes e dando 

conta dos puntos máis esenciais e característicos da súa aplicación na Administración pública e, en 

particular, no ámbito do sistema universitario para, deste xeito, coñecer e analizar o seu 

funcionamento e dar resposta aos conflitos que xurdan na aplicación da normativa. 

 Destinatarios: o persoal empregado público das universidades do Sistema universitario de Galicia en 

situación de servizo activo ou asimilada. No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, 

ás vacantes que resulten poderá acceder o persoal empregado público das administracións públicas 

de Galicia, tanto de xustiza como autonómica e local, dos entes instrumentais da Comunidade 

Autónoma, profesionais e persoas interesadas en xeral.  

 Duración: 11 horas lectivas 

 Data: 18 e 19 de decembro  

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de inscricións: 125 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

Xornadas convocadas en 2018 

CV18007: Auditoría no sector público 

 En colaboración co Colexio de Economistas da Coruña  

 Publicación: DOG do 22 de febreiro 

 Obxectivos: profundar na nova Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e a 

regulación do control interno das entidades do sector público local.  

 Destinatarios: persoal empregado público, colexiados do Colexio de Economistas da Coruña, 

auditores, profesionais e persoas interesadas en xeral.  

 Duración: 5 horas 

 Data: 9 de marzo 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de inscricións: 259 

 

 

PU18005: Xustiza e opinión pública 

 Publicación: DOG do 28 de marzo 

 Obxectivos: A xornada presenta unha tripla finalidade. A primeira delas consiste en relacionar e 

comprender como actúan e o alcance que teñen os dereitos fundamentais de opinión e información 

nas actuacións xudiciais. A segunda estriba en comprender a apreciación que a sociedade ten ao 

redor da xustiza. Finalmente, coñecer a linguaxe predominante na Administración de xustiza. Estes 

tres obxectivos convértense en imprescindibles para coñecer a realidade que rodea o Poder Xudicial 

como encargado da impartición de xustiza a nivel social e tamén respecto de posibles interaccións 

que deban levar a cabo con calquera sector vinculado. 

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto de xustiza como autonómica e local, dos entes 

instrumentais da comunidade autónoma, das universidades do Sistema universitario de Galicia, 

profesionais do dereito e persoas interesadas en xeral.  

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Data: 17 de abril 

 Duración: 6 horas lectivas 

 Número de inscricións: 67 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

PU18006: II Simposio internacional aprendizaxe-servizo na universidade 

 En colaboración co grupo de investigación Esculca (Escola-Cultura) e a rede de investigación RIES 

(Rede de Inmigración, Educación e Sociedade)  

 Publicación: DOG do 2 de abril 

 Obxectivos: promover o coñecemento da metodoloxía da aprendizaxe-servizo como vía efectiva de 

innovación educativa na educación superior, estudar o impacto da aprendizaxe-servizo nas 

dinámicas de avaliación da calidade nas universidades europeas, examinar o grao de 

desenvolvemento do proceso de institucionalización da aprendizaxe-servizo nas universidades de 

España en xeral e de Galicia en particular e dar conta de resultados da aprendizaxe e capital social 

dos estudantes universitarios alcanzados na investigación.  

 Destinatarios: profesorado das universidades do Sistema universitario de Galicia, así como persoal 

en formación (bolseiros/as FPI, FPU e bolseiros/as predoutorais e posdoutorais da Xunta de Galicia) 

e persoas interesadas en xeral.  

 Duración: 8 horas 

 Data: 25 de maio 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de inscricións: 127 

 

PU18013: Xustiza e dereito en igualdade 

 Publicación: DOG do 29 de agosto 

 Obxectivos: 1968 foi un ano símbolo de cambios, algúns dos cales son descoñecidos a pesar da súa 

transcendencia. Un deles foi a incorporación da muller á carreira xudicial. Coincidindo cos cincuenta 

anos deste feito, corresponde facer balance e analizar os logros obtidos e o que supuxeron, así como 

a evolución do mundo do dereito en materia de igualdade e os seus retos nun futuro inmediato.  

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto de xustiza como autonómica e local, dos entes 

instrumentais da comunidade autónoma, das universidades do Sistema universitario de Galicia, 

profesionais do dereito e persoas interesadas en xeral.  

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Data: 3 de outubro 

 Duración: 6 horas lectivas 

 Número de inscricións: 151 

 

PU18015: A corresponsabilidade parental no cese da convivencia da parella 

 Publicación: DOG do 2 de outubro 

 Obxectivos: analizar, tanto desde a perspectiva xudicial como psicoemocional, a problemática e as 

consecuencias dos procesos legais de separación ou divorcio de parellas con fillos/as menores.  

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto de xustiza como autonómica e local, dos entes 

instrumentais da comunidade autónoma, das universidades do Sistema universitario de Galicia, 

profesionais e persoas interesadas en xeral. 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Data: 23 de outubro 

 Duración: 8 horas lectivas 

 Número de inscricións: 133 
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Cursos superiores, monográficos e xornadas 

PU18020: A Constitución Española no seu corenta aniversario 

 Publicación: DOG do 23 de novembro 

 Obxectivos: celebrar o corenta aniversario da Carta Magna cunha xornada, co obxectivo de aludir ao 

seu valor e debater arredor da súa posible e controvertida reforma, o procedemento para levala a 

cabo e as consecuencias que se poidan producir.  

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto de xustiza como autonómica e local, dos entes 

instrumentais da comunidade autónoma, das universidades do Sistema universitario de Galicia, 

profesionais e persoas interesadas en xeral.   

 Duración: 8 horas 

 Data: 4 de decembro 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Número de inscricións: 45 

 

PU18018: A Lei reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa, vinte anos despois 

 Publicación: DOG do 12 de novembro 

 Obxectivos: debater se é necesario un novo texto legal ou, pola contra, basta o vixente con 

modificacións puntuais nalgúns institutos que cada vez teñen maior incidencia, entre os que 

destacan a mediación; a posibilidade de volver sobre as costas procesuais para eliminar o 

vencemento obxectivo; a necesidade de xeneralizar un procedemento abreviado, mesmo ante os 

órganos colexiados, ou a de implantar a dobre instancia no contencioso-administrativo e, deste 

xeito, dar o seu propio sentido ao recurso de casación.  

 Destinatarios: persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das 

administracións públicas de Galicia, tanto de xustiza como autonómica e local, dos entes 

instrumentais da comunidade autónoma, das universidades do Sistema universitario de Galicia, 

profesionais do dereito e persoas interesadas en xeral.  

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Data: 28 de novembro 

 Duración: 8 horas lectivas 

 Número de inscricións: 123 

 

PU18022: Operacións de fin de exercicio nas entidades locais. Elaboración de contas 

anuais 

 Publicación: DOG do 7 de decembro 

 Obxectivos: analizar, desde unha perspectiva práctica, as operacións de contabilidade pública que 

realizan as entidades locais no fin do exercicio orzamentario, tanto desde un punto de vista 

económico como orzamentario e patrimonial.  

 Destinatarios: persoal empregado público da Administración local con habilitación de carácter 

nacional que pertenza á subescala de intervención-tesouraría e secretaría-intervención. Persoal 

técnico das entidades locais que realice funcións relacionadas co contido da xornada.  

 Prazas: 80 

 Lugar: EGAP, Santiago de Compostela 

 Data: 19 de decembro 

 Duración: 6 horas lectivas 

 Número de inscricións: 37 
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Sinatura de convenios 
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A sinatura de convenios permítelle á EGAP xerar 

sinerxías con outros organismos, mellorando deste 

xeito a formación que pode ofrecer aos 

empregados públicos da Administración galega. A 

través desta fórmula ambas as dúas partes 

acordan establecer fórmulas de colaboración no 

ámbito formativo, divulgativo e investigador para 

conseguir un mellor cumprimento dos seus 

respectivos fins, en beneficio da cidadanía e da 

sociedade galega.  

Mediante convenios permítese a participación de 

colectivos específicos en determinadas 

actividades de formación da EGAP ás que non 

terían acceso; foméntase a realización conxunta 

de cursos, seminarios e xornadas; o que, á súa 

vez, permite aos empregados públicos ver 

incrementada a súa capacidade de acceder a 

áreas específicas de coñecemento, xestionadas 

desde o sector privado ou desde outras 

administracións públicas.  

Cómpre destacar que algunhas actividades 

fundamentais da Escola se desenvolven grazas á 

sinatura de convenios con diferentes entidades da 

Xunta de Galicia. Este é o caso dos cursos de 

linguaxe administrativa e xurídica galega, que se 

realizan mediante un convenio anual coa 

Secretaría Xeral de Política Lingüística.  

Durante o ano 2018 a EGAP asinou un total de 57 

convenios que lle permitiron convocar 104 

actividades formativas e 4327 prazas.  

Sinatura de convenios 
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Sinatura de convenios 

Convenios asinados durante 2018 

1.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Te-

soureiros de Administración Local de Pontevedra (Cosital Pontevedra) para o desenvolvemento de 

actividades de formación, divulgación e investigación. (04/05/2017) 

2.Escola Galega de Administración Pública e o Xurado de Expropiación de Galicia, para o desenvolve-

mento de actividades de formación, divulgación e investigación. (26/05/2017) 

3.Escola Galega de Administración Pública e a Asociación de Funcionarios do Corpo Superior da Admi-

nistración Pública da Xunta de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulga-

ción e investigación. (30/08/2017) 

4.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Secretarios, Interventores e Tesou-

reiros da Provincia de Lugo (Cosital Lugo), para o desenvolvemento de actividades de formación, di-

vulgación e investigación. (02/10/2017) 

5.Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego do Consumo e da Competencia, para o 

desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (05/10/2017) 

6.Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-

versitaria para a formación en lingua galega do ano 2018. (04/05/2017) 

7.Escola Galega de Administración Pública e a Secretaría Xeral da Igualdade, para o desenvolvemento 

de actividades de formación, divulgación e investigación no ámbito da igualdade de xénero. 

(12/01/2018) 

8.Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 

(ISSGA), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. 

(12/01/2018) 

9.Escola Galega de Administración Pública e o ente público Portos de Galicia, para o desenvolvemento 

de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

10.Escola Galega de Administración Pública e o Concello da Coruña, para o desenvolvemento de activi-

dades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

11.Escola Galega de Administración Pública e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admi-

nistracións Públicas e Xustiza para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e in-

vestigación. (12/01/2018) 

12.Escola Galega de Administración Pública e a Axencia de Turismo de Galicia, para o desenvolvemen-

to de actividades de formación, divulgación e investigación no ámbito da igualdade de xénero. 

(12/01/2018) 

13.Escola Galega de Administración Pública e a Comisión Galega da Competencia (CGC), para o desen-

volvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

14.Escola Galega de Administración Pública e o Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-

Financeira e Contable (CIXTEC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e 

investigación. (12/01/2018) 

15.Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Univer-

sitario de Galicia (ACSUG), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investi-

gación. (12/01/2018) 



 59 

 

16.Escola Galega de Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia para o desenvolvemento 

de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

17.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Te-

soureiros de Administración Local da Coruña (COSITAL Coruña), para o desenvolvemento de activida-

des de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

18.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Biólogos de Galicia, para o desenvolvemen-

to de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

19.Escola Galega de Administración Pública e a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas 

con Enfermidade Mental de Galicia (FEAFES Galicia), para o desenvolvemento de actividades de for-

mación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

20.Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Galega de Peritos Xudiciais e Forenses, pa-

ra o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

21.Escola Galega de Administración Pública e o Consejo General de los Colegios Oficiales de Secreta-

rios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), para o desenvolvemento de acti-

vidades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

22.Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Terri-

torio, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

23.Escola Galega de Administración Pública e a Consellería do Medio Rural, para o desenvolvemento de 

actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

24.Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño 

de Galicia (INTECMAR), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investiga-

ción. (12/01/2018) 

25.Escola Galega de Administración Pública e o Consello Económico e Social (CES), para o desenvolve-

mento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

26.Escola Galega de Administración Pública e o Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), 

para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

27.Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL), 

para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

28.Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, 

para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

29.Escola Galega de Administración Pública e o Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA), para o 

desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

30.Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), para o 

desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

31.Escola Galega de Administración Pública e o Valedor do Pobo, para o desenvolvemento de activida-

des de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

32.Escola Galega de Administración Pública e a Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemen-

to, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

33.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, para o 

desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

Sinatura de convenios 
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34.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de 

Galicia para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

35.Escola Galega de Administración Pública e o Consello Galego de Colexios de Economistas, para o 

desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

36.Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados 

(INGADA), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. 

(12/01/2018) 

37.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da 

Coruña e Pontevedra (COETAAC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e 

investigación. (12/01/2018) 

38.Escola Galega de Administración Pública e Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal), para o 

desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

39.Escola Galega de Administración Pública e a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. 

(SPI, Galicia S.A.) para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. 

(12/01/2018) 

40.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para o 

desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

41.Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), para o desen-

volvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

42.Escola Galega de Administración Pública e a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación 

de Galicia (CESGA), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. 

(12/01/2018) 

43.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Economistas da Coruña, para o desenvolve-

mento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

44.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para o desen-

volvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (12/01/2018) 

45.Escola Galega de Administración Pública e CUALTIS, S.L.U., para o desenvolvemento de actividades 

de formación, divulgación e investigación. (13/03/2018) 

46.Escola Galega de Administración Pública e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admi-

nistracións Públicas e Xustiza, para a organización do Curso de formación de persoal interino para o 

desempeño de postos reservados a persoal funcionario da Administración local con habilitación de ca-

rácter nacional. (19/03/2017) 

47.Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento 

de actividades de formación, divulgación e investigación. (19/03/2018) 

48.Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Innovación (GAIN), para o desenvol-

vemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (19/03/2018) 

49.Escola Galega de Administración Pública, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Adminis-

tracións Públicas e Xustiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), para a 

convocatoria e o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación en materia de administra-

ción electrónica e protección de datos. (12/01/2018) 

50.Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, para o 
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desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (18/04/2018) 

51.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de 

Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. 

(09/05/2018) 

52.Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Galega de Arte e Cultura, para a organiza-

ción da Mostra de Arte das Letras Galegas. EGAP 2018 (15/05/2018). 

53.Escola Galega de Administración Pública e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 

(APLU), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. 

(01/06/2018) 

54.Escola Galega de Administración Pública e a Deputación Provincial de Ourense, para o desenvolve-

mento de actividades de formación, divulgación e investigación. (21/05/2018) 

55.Escola Galega de Administración Pública e a Sociedade Galega do Medio Ambiente S.A. (SOGAMA), 

para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (27/07/2018) 

56.Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia, 

para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (20/08/2018) 

57.Escola Galega de Administración Pública e as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e 

Vigo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. (23/08/2018) 
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Sinatura de convenios 

Listaxe de cursos convocados mediante convenio no ano 2018 

Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

CV18001 Aplicación informática de xestión parlamentaria Ágora 20 1 20 

CV18002 Curso práctico sobre responsabilidade patrimonial das entidades locais 27 2 60 

CV18003 Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015 21 2 60 

CV18004 Prevención de riscos laborais. Nivel básico. ISSGA 60 3 150 

CV18005 Prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre - Nivel básico 60 1 50 

CV18006 A nova lei de contratos do sector público 15 1 100 

CV18007 Xornada sobre auditoría do sector público 5 1 286 

CV18008 Formación de persoal interino para subescala de intervención-tesoureria, 
categoría entrada 

50 1 50 

CV18009 Formación de persoal interino para subescala de secretaría-intervención 50 1 50 

CV18010 Formación de persoal interino para subescala de secretaría, categoría entra-
da 

50 1 50 

CV18011 Prevención de riscos laborais. Nivel básico. ISSGA 60 3 250 

CV18012 Curso práctico sobre responsabilidade patrimonial das entidades locais 27 2 60 

CV18013 Actualización normativa en materia de arbitraxe de consumo 12 1 20 

CV18014 I Curso superior sobre contratación pública de innovación 45 1 80 

CV18015 Implantación da nova normativa de protección de datos na Xunta de Galicia 30 2 100 

CV18016 Introdución á protección de datos persoais. Regulamento europeo 2016/679 
de protección de datos. 

30 5 250 

CV18017 Tramitación electrónica integral na Xunta de Galicia no marco da  Lei 
39/2015 

50 8 400 

CV18018 Seguridade da información na Xunta de Galicia 30 3 150 

CV18019 Procesos de dixitalización en oficinas de rexistro da Xunta de Galicia 20 6 120 

CV18020 Prevención de Riscos Laborais: Primeiros auxilios, loita contra incendios e 
evacuación 

12 5 175 

CV18021 Prevención de Riscos Laborais: Primeiros auxilios, loita contra incendios e 
evacuación 

12 5 125 

CV18022 Prevención de Riscos Laborais: Primeiros auxilios, loita contra incendios e 
evacuación 

6 5 135 

CV18023 Investigación de incidentes e accidentes mineiros con factores humanos im-
plicados 

20 2 24 

CV18024 Restauración en explotacións mineiras 20 1 20 

CV18025 A protección das persoas consumidoras no ámbito financeiro e da inversión 12 1 50 

CV18026 Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos 15 1 50 

CV18027 Ferramentas Notifica.gal e Rexel 12 11 275 

CV18028 Conversa en portugués (POCTEP) 150 1 14 
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Código Nome do curso Horas Edic. Prazas 

CV18029 Administración electrónica 30 4 200 

CV18030 Básico en prevención de riscos laborais 50 1 50 

CV18031 Básico de subvencións e normativa aplicable 30 1 50 

CV18032 Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) 50 1 50 

CV18033 Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libreoffice writer) 30 1 50 

CV18034 Aplicacións informáticas de follas de cálculo  (Microsoft office 2010) 50 2 100 

CV18035 Prevención de riscos laborais. Nivel básico. ISSGA 60 3 150 

CV18036 A fiscalización e a nova Lei de contratos do sector público 48 1 80 

CV18037 Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015 21 1 30 

CV18038 Curso práctico sobre responsabilidade patrimonial das entidades locais 27 1 30 

CV18039 Prevención de Riscos Laborais: Primeiros auxilios, loita contra incendios e 
evacuación 

12 3 105 

CV18040 Curso superior de Administración electrónica 114 1 80 

CV18041 Aplicacións informáticas de follas de cálculo con Libreoffice Calc 2010 50 1 25 

CV18042 Aplicacións informáticas de tratamento de textos con LibreOffice Writer 30 1 25 

CV18043 Comercio electrónico 20 1 30 

CV18044 Prevención de riscos laborais para o persoal de inspección de saúde pública 6 3 90 

CV18045 Apoio ao emprendemento e dinamización do tecido empresarial 30 1 35 

CV18046 Novo procedemento administrativo e contratación pública no ámbito do ur-
banismo 

32 1 35 

CV18047 Renovación urbana e rexeneración urbanística 32 1 18 
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A Escola Galega de Administración Pública ten 

entre as súas funcións, establecidas na Lei de 

creación, a investigación, a documentación, o 

estudo e a realización de traballos de divulgación 

no eido da Administración pública, promovendo a 

súa máxima difusión.  

Para desenvolver esta función, a EGAP conta con 

dúas revistas a través das que analiza as 

novidades e tendencias máis relevantes deste 

campo de estudo: a Regap e Administra-

ción&Cidadanía.  

Dentro desta vertente investigadora, a Escola 

tamén se fai eco, a través das coleccións 

(especialmente das monografías) daquelas 

temáticas que pola súa transcendencia son de 

indubidable interese para o ámbito xurídico, 

político ou social.  

Publicacións 
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A Regap, que iniciou a súa andaina en 1992, 

estrutúrase ao xeito clásico das publicacións deste 

tipo con estudos doutrinais, xurisprudenciais e 

normativos. Pero é vontade desta Administración 

que se dedique a temas de actualidade, que 

analice e achegue a contribución dos máximos e 

máis destacados especialistas en temas como o 

dereito autonómico, as novas tecnoloxías, os retos 

da Administración no século XXI, o estatuto dos 

empregados públicos ou a ordenación do territorio 

e e o medio. En especial, pretende reservarlle un 

espazo destacado á Administración local, aos seus 

funcionarios, ao réxime xurídico destas 

administracións e a problemas que lles afectan 

directamente. Os principais destinatarios desta 

revista son os empregados públicos e os 

profesionais do sector privado que desenvolven as 

súas actividades no eido do Dereito.  

Publicacións 

A Regap 

Consello de Redacción 

Directora: Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola Galega de Administración Pública 

(Galicia, España)  

Codirector: Juan J. Raposo Arceo, UDC (Galicia, España)  

Secretaria: Diana Santiago Iglesias, USC (Galicia, España)  

Secretario adxunto: Marcos Almeida Cerreda, USC (Galicia, España) 

Vogais: Beatriz Allegue Requeijo, xefa do Gabinete de Asesoramento e Apoio á Actualización Normativa 

da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia (España); Raquel Belén Bahillo Varela, subdirectora xeral de 

Xestión e Cooperación Económica coas Entidades Locais da Xunta de Galicia (España); José Manuel 

Blanco González, subdirector xeral de Análise e Programación da DX RREE e UE da Xunta de Galicia 

(España); José Julio Fernández Rodríguez, USC (Galicia, España); Juan José Gallego Fouz, letrado do 

Consello Consultivo de Galicia (España); Pablo González Mariñas, UDC (Galicia, España); Jacinto Lareo 

Jiménez, Uvigo (Galicia, España); Ana Mª López Guizán, letrada do Consello Consultivo de Galicia 

(España); António Càndido Macedo de Oliveira, Universidade do Minho (Braga, Portugal); Jesús Martínez 

Girón, UDC (Galicia, España); Luís Míguez Macho, USC (Galicia, España); Montserrat Otero Oitavén, UVi-

go (Galicia, España); Carlos Pérez González, técnico xurista de Urbanismo do Concello de Sada (Galicia, 

España); Manuel Pillado Quintáns, director xeral da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia (España); José 

Antonio Redondo López, USC (Galicia, España); e Xosé Antón Sarmiento Méndez, USC (Galicia, España).  

Comité científico: Jean-Bernard Auby, ScienciesPo (París, Francia); Luis J. Béjar Rivero, Universidad 

Panamericana (México); Roberto Blanco Valdés, USC (Galicia, España); Mª José Bravo Bosch, Uvigo 

(Galicia, España); Mª Pilar Canedo Arrillaga, Deustuko Unibertsitatea (País Vasco, España); Pedro Costa 

Gonçalves, Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal); Íñigo del Guayo Castiella, Universidad de Al-

mería (Andalucía, España); Antonio Fernández de Buján y Fernández, UAM (Madrid, España); Juan Ra-

món Fernández Torres, UCM (Madrid, España), Giuseppe Franco Ferrari, Universita Luigi Bocconi (Milán, 

Italia); Jesús A. Fuentetaja Pastor, UNED (Madrid, España); José L. García-Pita y Lastres, UDC (Galicia, 

España); Julio González García, UCM (Madrid, España); Vicente González Radío, UDC (Galicia, España); 

Carlos Lema Devesa, UCM (Madrid, España); Mª Belén Noguera de la Muela, Universitat de Barcelona 

(Barcelona, España); Fernanda Paula Oliveira, Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal); Miguel A. 

Pérez Álvarez, UDC (Galicia, España); Thomas Perroud, Université Panthéon-Sorbonne (París, Francia); 

Johann-Christian Pielow, Ruhr-Universität Bochum (Alemaña); Giuseppe Piperata, IUAV (Venecia, Ita-

lia); Ricardo Rivero Ortega, USAL (Castilla y León, España); Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, UDC 

(Galicia, España); Joan Manuel Trayter Jiménez, UdG (Girona, España); e Claudia Tubertini, UNIBO 

(Bolonia, Italia).  
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Publicacións 

Sumario da Regap núm. 55 (xaneiro—xuño 2018) 

Estudos: 

MORENO MOLINA, José Antonio «Obxectivos e novidades salientables 

da Lei 9/2017 de contratos do sector público»  

GÓMEZ MANRESA, M.ª Fuensanta «Reflexións xurídicas sobre a contra-

tación dos poderes adxudicadores distintos dunha Administración públi-

ca»  

GALLEGO CÓRCOLES, Isabel «A disciplina da modificación do obxecto 

do contrato da Lei 9/2017 de contratos do sector público»  

CALATAYUD PRATS, Ignacio «Análise das modificacións obxectivas no 

contrato de concesión na LCSP á luz da Directiva 2014/23/UE de con-

cesións»  

CANALS AMETLLER, Dolors «O sistema administrativo de control in-

terno e de supervisión da contratación pública»  

GAMERO CASADO, Eduardo «Novidades da Lei 9/2017 en materia de contratación electrónica: razóns 

dunha decepción»  

Notas: 

MARQUINA FUENTES, Juan «A Lei 9/2017, de contratos do sector público, desde a perspectiva da Ad-

ministración local. Especial referencia ás disposicións adicionais segunda e terceira»  

CRUZ E SILVA, Pedro «As dimensões sociais dos contratos públicos em Portugal»  

HERMANY, Ricardo e SAUZEM MACHADO, Betieli da Rosa «Contratação pública local: perspectivas de 

modificação do ordenamento brasileiro a partir da nova Lei de contratação pública na Espanha»  

DE COMINGES CÁCERES, Francisco «Xurisprudencia contencioso-administrativa»  

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki «Sobre a necesidade de reforma do Estado e/ou dalgunhas das súas 

institucións xurídicas fundamentais»  

Recensións: 

ALMEIDA CERREDA, Marcos «A apostasía no Dereito confesional e comparado»  

MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam «Novo reglamento europeo de protección de datos versus big data»  
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Publicacións 

Sumario da Regap núm. 56 (xullo—decembro 2018) 

Estudos: 

Lorenzo Mellado Ruiz Solucións cooperativas ante a (condicionada) 

disxuntiva entre a xestión directa ou indirecta dos servizos públicos 

locais  

Marc Vilalta Reixach De novo sobre os negocios xurídicos excluídos da 

Lei de contratos do sector público: encargos a medios propios personi-

ficados e transferencias de competencias entre entidades públicas  

José Antonio Blanco Moa A situación do sector das renovables en Gali-

cia tras a reforma eléctrica  

Julián Alonso García A protección do patrimonio cultural desde o de-

reito urbanístico  

María Pilar Zapata García Efectos da regularización voluntaria en vía 

administrativa e en vía penal tras a Lei orgánica 7/2012  

Notas: 

Marta García Pérez Cuestións xurídicas sobre a celebración dunha consulta popular municipal  

Carlos Alberto Amoedo Souto A Lei 17/2006, do libro e da lectura de Galicia: balance dunha década  

Adrián Todolí Signes Novidades laborais da Lei de contratos do sector público  

Francisco de Cominges Cáceres Xurisprudencia contencioso-administrativa  

Recensións: 

Jaime Antonio Pintos Pérez Los retos actuales del derecho administrativo en el Estado autonómico. 

Estudios en homenaje al profesor José Luis Carro Fernández-Valmayor  

Ana Rodríguez Álvarez El interés casacional objetivo en su interpretación auténtica. Pautas hermenéu-

ticas y cuestiones procesales en la nueva casación contenciosa  
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Administración & Cidadanía é unha revista con 

contidos relacionados coa socioloxía e as ciencias 

políticas. Nela publícanse estudos nos que se ana-

liza a relación entre a política e a Administración 

desde unha perspectiva multidisciplinar.  

Nacida en 2006, pretende ofrecer un novo enfo-

que sobre a realidade organizativa e xe-rencial da 

Administración pública e achegar novas perspecti-

vas ao estudo dos procesos de intervención públi-

ca e do seu impacto desde as perspectivas econó-

mica, xurídica, política e sociolóxica.  

Ao adoptar unha estratexia interdisciplinaria, Ad-

ministración&Cidadanía contribúe a perfeccionar 

a acción de goberno, a mellorar a xestión pública 

e, en consecuencia, a enriquecer a actividade ad-

ministrativa e a refinar o seu servizo á comunida-

de. Xa que logo, as persoas con responsabilidades 

políticas, os cadros directivos e os cadros de per-

soal públicos, e todas aquelas persoas pertencen-

tes ao ámbito académico preocupadas por 

modernizar e mellorar a actuación do sector 

público, por reforzar o seu encaixe na sociedade e 

facilitar o diálogo entre a cidadanía e a 

Administración, sitúanse no centro de atención 

desta publicación.  

Publicacións 

Administración&Cidadanía 

Consello de Redacción 

Directora: Sonia Rodríguez-Campos González, directora da EGAP (Galicia, España) 

Codirector: Luis Míguez Macho, USC (Galicia, España) 

Secretaria de dirección: Andrea Garrido Juncal, USC (Galicia, España) 

Vogais: Xosé Carlos Arias Moreira, UVigo (Galicia, España); Miguel Ángel Bastos Boubeta, USC (Galicia, 

España); María Cadaval Sampedro, USC (Galicia, España); Ricardo García Mira, UDC (Galicia, España); 

Vicente González Radío, UDC (Galicia, España); Gumersindo Guinarte Cabada, USC (Galicia, España); 

Isabel Lirola Delgado, USC (Galicia, España); Begoña López Portas, USC (Galicia, España); Juan José 

Nieto Montero, USC (Galicia, España); Mª Dolores Rivera Frade, TSXG (Galicia, España); Diana Santiago 

Iglesias, USC (Galicia, España); Francisco Javier Sanz Larruga, UDC (Galicia, España); Mónica Siota Álva-

rez, UVigo (Galicia, España); Mª Inmaculada Valeije Álvarez, UVigo (Galicia, España); e Alberto Vaquero 

García, UVigo (Galicia, España).  

Comité científico: Adina Dumitru, Universitatea de Vest din Timişoara (Timişoara, Romania); Juan Ra-

món Fernández Torres, Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España); Serafín Mercado Domé-

nech, Universidad Nacional Autónoma de México (México); Nora Räthzel, Umeå Universitet (Umeå, Sue-

cia); Nieves Saniger Martínez, Universidad de Granada (España); e David Stea, Texas State University 

(Texas, EUA).  
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Publicacións 

Sumario da A&C Vol. 12 nº2—2017 

GLOBALIZACIÓN: ANÁLISE DAS ÚLTIMAS TENDENCIAS  

Presentación: 

ARIAS MOREIRA, Xosé Carlos (Universidade de Vigo, España)  

Artigos: 

GONZÁLEZ GARCÍA, Julio V. (Universidade Complutense de Madrid, 

España) «Globalización económica e Estado: da soberanía á interrela-

ción»  

ROMA VALDÉS, Antonio (Universidade da Coruña, España) «Estratexias 

do Estado de dereito fronte á criminalidade organizada transnacional»  

VARELA LAFUENTE, Manuel | GARZA GIL, María Dolores (Universidade 

de Vigo, España) «Globalización e gobernanza en actividades maríti-

mas. O caso da pesca e a acuicultura na Unión Europea»  

DUARTE TRAVANCA, Carlos (Católica Porto Business School - Universi-

dade Católica Portuguesa, Portugal) | VÁZQUEZ TAÍN, Miguel A. (Universidade de Santiago de Compos-

tela, España) «O IVE e a globalización: a dualidade existente entre unha economía global e a xestión 

local do imposto»  

ABEL SOUTO, Miguel (Universidade de Santiago de Compostela, España) «A expansión mundial do bran-

queo de diñeiro e as reformas penais españolas de 2015, con anotacións relativas aos ordenamentos xu-

rídicos de Alemaña, Ecuador, os Estados Unidos, México e o Perú»  

FERNÁNDEZ LUIÑA, Eduardo (Universidade Francisco Marroquín, Guatemala) «Populismo e globaliza-

ción» / Populism and globalization [135-148]  

Recensións: 

BASTOS BOUBETA, Miguel Anxo (Universidade de Santiago de Compostela, España) «Parag Khanna: 

‘Conectografía. Mapear el futuro de la civilización mundial’. Paidós, Barcelona, 2017» 



 71 

 

Publicacións 

Sumario da A&C Vol. 13 nº1—2018 

Artigos: 

Cidadanía e dereitos 

MARTÍN RODRÍGUEZ, José Miguel (Universidade Pablo de Olavide) «A 

devolución de ingresos indebidos no IVRDH, unha batalla pendente»  

VILLALBA SÁNCHEZ, Alicia (Universidade de Santiago de Compostela) 

«Novas tecnoloxías e integración da vida persoal, familiar e laboral: 

unha breve análise do teletraballo na Administración pública galega»  

MONJAS BARRENA, Miriam (Universidade CEU San Pablo) «25 anos da 

Directiva 92/85 CEE sobre protección da maternidade da traballado-

ra»  

SANDE MAYO, María Jesús (Centro de Estudios Garrigues) «Novas pro-

blemáticas na defensa colectiva dos consumidores»  

HERNÁNDEZ ALFARO, Mati de los Ángeles (Centro de Estudios Garri-

gues) «A protección dos cidadáns fronte aos danos causados por in-

fraccións á libre competencia»  

Institucións e políticas públicas 

ALONSO SUÁREZ, Lorena (Universidade de Santiago de Compostela) «Orixes e evolución das políticas 

culturais urbanas. A Cidade da Cultura de Galicia como caso de estudo»  

VÁZQUEZ SÁNCHEZ, Julia | TUBÍO SÁNCHEZ, José María (Universidade de Santiago de Compostela) «O 

solo industrial en Galicia. Existe sobreoferta?»  

VILLANUEVA TURNES, Alejandro (Universidade de Santiago de Compostela) «A Casa da Súa Maxestade o 

Rei como Administración medial»  

Democracia e sistema de partidos 

VILLAVERDE FERREÑO, Paula (Universidade de Santiago de Compostela) «O éxito e a consolidación dos 

partidos populistas na UE: contexto e resultados»  

RAMA, José (Universidade Autónoma de Madrid) «O sistema de partidos galego, 1981-2016»  

Notas: 

GONZÁLEZ TRIGO, Norberto A. (Oficial da Garda Civil) «Gobernanza da seguridade: redes de vixilancia e 

participación cidadá»  
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Outras actividades 
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Outras actividades 

Celebración do Día das Letras Galegas  

Un dos fins da EGAP, establecido no artigo 3 da Lei 14/1987, 

do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración 

Pública, é a difusión e normalización da lingua galega. Coa fi-

nalidade de conmemorar o día das Letras Galegas, e especial-

mente en 2018 á figura de María Victoria Moreno, a EGAP orga-

nizou un acto literario e unha viaxe de interese cultural. 

Convocado no DOG núm. 88 do 8 de maio. 

 

Acto literario: 

Destinatarios: calquera persoa interesada 

Data: 16 de maio, ás 12.00 horas 

Lugar: salón de actos da EGAP 

Viaxe cultural:  

Destinatarios: o persoal empregado público ao servizo de calquera das administracións públicas de Gali-

cia (ata 50 prazas). No caso de presentárense máis solicitudes que prazas, terá preferencia o persoal ao 

servizo da Administración da Xunta de Galicia. 

Data: 17 de maio 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180508/AnuncioO150-030518-0001_gl.html
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Outras actividades 

Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas 

Convocado no DOG núm. 93 do 16 de maio 

Destinatarios: nenas e nenos galegos, con idades comprendidas, segundo estas dúas categorías: de 9 a 

11 anos; e de 12 a 14 anos. 

Premios: 

 

 

 

 

 

Xurado:  

Xose Carlos Caneiro Gonzalez: Presidente 

Armando Requeixo Cuba: Vogal 

Branca Ana Roig Rechou: Vogal  

Xabier Castro Martínez: Vogal  

María Canosa Blanco: Vogal  

Sergio Domingo Baamonde Boquete: Secretario  

 

Premiados: 

CATEGORÍA 1 (nenos e nenas con idades comprendidas entre os 9 e os 11 anos): 

1º Premio: Martina Vázquez Lemos por Os marabillosos mundos da música  

2º Premio: Irea Sanín Segade por A forza das raíces  

3º Premio: a Enara Sánchez García por A chispa da imaxinación  

 

CATEGORÍA 2 (nenos e nenas con idades comprendidas entre os 12 e os 14 anos): 

1º Premio: Carolina del Carmen Nieto Rodríguez por Lúa e Lúa  

2º Premio: Silvia Curieses Fernández por O comezo dunha nova época  

3º Premio: Lara Suárez-Mira Reija por Alma a deriva  

Categorías De 9 a 11 anos De 12 a 14 anos 

1º premio 250 euros 250 euros 

2º premio 200 euros 200 euros 

3º premio 150 euros 150 euros 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180516/AnuncioO150-070518-0001_gl.html
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Outras actividades 

Cursos de formación práctica do persoal interino que desempeñe postos reservados a 

funcionarios da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia con habilitación 

de carácter nacional 

En 2018 a EGAP colaborou co proceso de selección deste persoal a través da convocatoria de 

tres actividades formativas, realizadas en convenio coa Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: 

 Formación de persoal interino para subescala de intervención-tesouraría, categoría de 

entrada 

 Formación de persoal interino para subescala de secretaría-intervención 

 Formación de persoal interino para subescala de secretaría, categoría de entrada 

 

Convocados no DOG núm. 62 do 28 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180328/AnuncioO150-210318-0001_gl.html


 76 

 

Premios 



 77 

 

Outras actividades 

XXI Edición do Premio Manuel Colmeiro 

Obxecto: fomentar e distinguir traballos de estudo e investigación sobre as administracións territoriais, 

institucionais e os entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade autónoma de Galicia. 

Os traballos poderán versar sobre a súa organización, estrutura, funcións e/ou ámbitos competenciais. 

Persoas destinatarias: persoas individuais ou grupos de traballo de calquera nacionalidade dos Estados 

membros da Unión Europea.  

Dotación económica: 3.500 euros 

Publicación en DOG: 6 de xuño 

Xurado:  

 Presidenta: José María Gómez y Díaz-Castroverde 

 Vogais:  

 Santiago Antonio Roura Gómez 

 José Antonio Sarmiento Méndez 

 Dolores Rivera Frade 

 Diana Santiago Iglesias, que actuou tamén como secretaria  

Traballo premiado: Las verbenas populares en Galicia: régimen de intervención municipal, de 

Alejandro Ramón Antelo Martínez. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180606/AnuncioG0244-250518-0002_gl.html
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A biblioteca da EGAP é unha biblioteca 

especializada que forma parte do Sistema Galego 

de Bibliotecas (Lei 5/2012, de 15 de xuño, de 

bibliotecas de Galicia). A biblioteca emprega o 

programa de xestión bibliotecaria de código 

aberto Koha. Os seus fondos pódense consultar no 

catálogo público de acceso en liña (OPAC) ao que 

se accede a través da páxina da biblioteca ou ben 

directamente no seguinte enderezo http://

egap.rbgalicia.org/  

Ademais, a biblioteca participa no proxecto 

DILVE, dirixido pola Federación de Gremios de 

Libreiros de España e a Biblioteca Nacional de 

España, que agrupa a máis de 3600 editoriais, 

autores, distribuidores, librerías en liña, 

bibliotecas e outras entidades. A plataforma, que 

permite a xestión e distribución de información 

bibliográfica e comercial do libro (metadatos) de 

forma centralizada e normalizada, permite 

ademáis, cargar e extraer os datos de cada obra 

xunto con contidos extra (cubertas, resumos, 

fragmentos, acceso ao documento a través de 

Google Scholar...). 

Instalacións  

A biblioteca da EGAP conta con 35 postos de 

consulta distribuídos en dúas plantas que suman 

190 m2 totais de superficie.  

Dispón de 2 ordenadores para uso público, con 

acceso a internet e ao paquete ofimático básico.  

Fondos  

A biblioteca conta cun amplo fondo bibliográfico 

froito da compra, o intercambio e tamén doazón 

con outras institucións e organismos. Posúe 14.277 

monografías, case todas en acceso libre, 1775 

microformas e 291 títulos de publicacións 

seriadas.  

No ano 2018 incorporáronse 55 novas monografías 

ao fondo.  

Ademais, desde o catálogo da biblioteca ofrécese 

acceso á versión electrónica das publicacións 

dixitais da EGAP.  

Consultas  

A biblioteca recibe numerosas consultas tanto de 

xeito presencial, como a través do teléfono e do 

correo electrónico.  

Durante o ano atendéronse 473 consultas de 

información relativas á biblioteca e á Escola (uso 

da biblioteca, política de préstamos, horarios, 

funcionamento do catálogo, distribucións dos 

fondos, localización de exemplares, publicacións 

da Escola, temarios publica-dos, etc.).  

Tamén se deu resposta a 14 consultas 

bibliográficas, que se resolveron co envío de 45 

ítems, normalmente por correo electrónico, 

evitando sempre que foi posible o uso do papel e 

3 listaxes bibliográficas.  

Usuarios  

A biblioteca conta cun total de 1.501 usuarios con 

carta de lector. No ano 2018, 15 persoas 

solicitaron a súa carta de lector.  

Ao longo do ano fixeron uso das instalacións 1.884 

persoas.  

Préstamos  

Durante 2018 prestáronse 157 libros.  

Cómpre destacar que só se cuantifican os 

préstamos e non as sucesivas renovacións, así 

como tampouco se teñen en conta os diversos 

volumes que poden formar unha obra.  

Biblioteca 
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Docentes 
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Abelleira Argibay, Adela 

Aboal Viñas, Jacobo 

Abuin Flores, Carlos 

Aguiar Vale, Luz 

Ajo Lázaro, Andrés 

Aladro Fernandez, Juan Carlos 

Alastrueygracia, Raquel 

Albertí Ibarz, Marta 

Alende García, Consuelo 

Algora Aizpurua, Ángel 

Almeida Cerreda, Marcos 

Almodóvar Picón, María 

Alonso Arce, Fernando 

Alonso Bouza,  Juan Carlos 

Alonso Juste, Maria José 

Alonso Mosqueira, Marta 

Alonso Padin, Luis 

Alonso Picon, Jose Francisco 

Alonso Soto, Berta 

Alvarez, Marisa 

Álvarez Álvarez, María José 

Alvarez Bea,  Gustavo 

Álvarez Freire, Iván 

Alvarez Somoza, Jacinto 

Álvarez Vicente, Jose Luis 

Amenedo Bermudez, Pablo 

Andrade Garcia,  Maria Cruz 

Andre Cendon, Evangelina 

Anido Canedo, Julio 

Araujo López, Inma 

Arias Fernández, Jesús 

Aristondo Cartagena, Oihana 

Armada Rodriguez, Juan Isaías 

Armas Castro, Manuel 

Armas González , Eduardo  

Armesto González, Julia 

Arredondo De La Fuente, Juan 

Arribas Sánchez, Maria Lara 

Artime Alonso, Lucía 

Atanes Lopez,  Lourdes 

Ayensa Aguirre, Garbiñe  

Aymerich Valladares, Mercedes 

Ayuso Canals, Javier 

Aznar Alarcón, Francisco Javier 

Báez Cristóbal, José Manuel 

Balado Pumariño, Sofía 

Baleato Gonzalez, María 

Baltasar Fernandez, Francisco Javier 

Bande Cortizo, Alberto 

Baña Grueiro, Jose Gabriel 

Baño Leon,  Jose Maria 

Bañón Diaz, Rafael 

Baqueiro Estévez, Jose 

Barba Pan, Elena 

Docentes 
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Barcala Moldes, Rosa María 

Barciela Garrido, Santiago 

Barreiro Abal, Pedro 

Barreiro Cavestany, Fernando 

Barreiro González, Pilar María 

Barriales Villa, Roberto 

Barros Leboreiro, Jaime 

Barros Torres, Antón 

Bello Janeiro,  Domingo 

Bermudez Deza, Jorge Fernando 

Bermúdez Pose, Roberto 

Blanco Arias, Aida 

Blanco González, José Manuel 

Blanco Silva, Fernando 

Blanco Valdés, Roberto Luis 

Borrazas Caamaño, Manuel 

Burgo Rodil, Jose Angel 

Bustillo Bolado,  Roberto Orlando 

Caamaño Domínguez, Francisco Manuel 

Cabarcos Fernández, Pamela 

Cacharro Gosende, Francisco 

Cacharron Mojón,  Oscar 

Cadenas Sobreira,  Miguel Angel 

Calvo Del Castillo, Vicente José 

Calvo López, Patricia 

Calzadilla Bouzón, Carlos 

Campuzano Alvarez, Miguel 

Cantalapiedra Alvarez, Jesus Juan 

Cantero Sevilla, Boni 

Cao García, José Manuel 

Carballo Fidalgo, Maria Lourdes 

Carballo Lado, Pilar 

Carballo Marcote, Sabela 

Carballo Neira, Marta 

Carreira Díaz, Ángel 

Carreiras Souto, Mª Montserrat 

Carrera Cotado,  Rosalina 

Carril Castro, Ana Belen 

Carrillo Donaire, Juan Antonio 

Carro Fernández-Valmayor, Jose Luis 

Casas Garcia, Miguel Angel 

Cascallana Álvarez, José Luis 

Cases Comyn,  Jose Ignacio 

Castaño Bascoy, Raimundo 

Castillo Vidal, Antonio Jesús 

Castrillo Cancela, Rocio 

Castrillon Manso, Lorena 

Castro Allegue, Francisco Miguel 

Castro Gacio, Javier 

Castro Perez, Jose Manuel 

Castro-Gil Amigo, Manuel 

Cazón Fernández, Rosa María 

Cerdeira Perez,  Jose Antonio 

Chain Pérez, Manuel Mª 

Docentes 
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Chinchilla Peinado,  Juan Antonio 

Cid Gonzalez,  Carlos 

Cifuentes Cordero,  Santiago 

Cinza Cabarcos, Breogán 

Clavel San Emeterio, Iván 

Clouston, Andrew William 

Cobas Garabal, María 

Collar Urquijo, Jesús 

Colombo Rodriguez, Maria Victoria 

Conde Porteiro, Manuel 

Copa Rodriguez,  Francisco Javier 

Cortés Diéguez, Sandra Mª 

Cortés Morales, Rodrigo 

Cortizas González-Criado, Maria Teresa 

Corzón Martínez, Santiago 

Costas Costas, Eduardo Xose 

Couso Gonzalez, Francisco Tomas 

Cruz Barcia, Daniel 

Cuevas Sarria, Patricia 

Da Silva Mendez, Carmen 

De Andres Alonso,  Fernando Luis 

De Arcos Rey, Antonio 

De Castro Mejuto, Luis Fernando 

De Castro-Acuña Iglesias, Nuria 

De Felipe Aguilera, Víctor 

De La Fuente Fernández, Mª Adoración 

De La Torre Pedrosa, Beltrán 

De Prado Díez, José Antonio 

Díaz Abraira, Carlos 

Díaz Cano, Manuel 

Diaz Cerrato, Francisco 

Diaz De Freijo Lopez, Santiago 

Díaz Marcelo, Eduardo 

Díaz Salazar, Avelino 

Díaz Vázquez, Pablo 

Diéguez Diéguez, Concepción 

Diz Rodríguez, María 

Do Río Da Torre, Xesús 

Domínguez, Sarah 

Dominguez Blanco, José María 

Dominguez Castro,  Luis 

Domínguez Domínguez, Gabriel 

Dominguez Gonzalez, Lorena 

Dosil  López, Benxamín 

Douton Villanueva, Marysol 

Ecénarro Tomé, Juan Luis 

Eiro Bouza, Maria Del Carmen 

Enjo Mallou, Cruz 

Escudero Carranza, Valentín 

Estalayo Hernandez, Angel 

Estévez Mosquera, María Del Mar 

Facal Fariña, Sergio 

Fagín Taboada, Jose Carlos 

Fanego Rioboo, Francisco Javier 

Docentes 
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Fariña Costa, Alfonso 

Fariña Rivera, Francisca 

Feijoo Ares, Vicente 

Feijoo Ruiz, José Ricardo 

Fente Balsa, Jorge 

Fernández Álvarez , Marta 

Fernández Barro, Jesús Javier 

Fernandez Couceiro, Maria Teresa 

Fernández Farreres, German 

Fernández García, Carlos 

Fernández López, Patricia 

Fernández López, José César 

Fernandez Martinez, Juan Manuel 

Fernandez Perez, Patricia 

Fernández Prado, Martín 

Fernandez Rego, Esther 

Fernandez Rivera, Pablo 

Fernandez Rodríguez, Tomas Ramon 

Fernández Rodríguez, José Julio 

Fernandez Torres, Juan Ramon 

Ferreira Fernandez,  Antonio J. 

Ferreira Monteiro Saraiva, Joao Pedro 

Ferreiro Ramos, Chus 

Ferreiro.Vilariño, Germán 

Ferreras Pertejo, Juan Carlos 

Filgueira Gomis, Juan Marcos 

Folgar Ares, Carlos José 

Fondevila Álvarez, Manuel 

Fores Lojo, Marta 

Forján Gómez, Juan Carlos 

Freire Aradas, Ana Mª 

Freire Dapena, Jose Andres 

Fuentetaja Pastor, Jesus Angel 

Fuertes Carballeira, Manuel 

Gago Fernandez, Ana Encarnación 

Gallardo Fariña, Susana 

Gandarillas Iglesias, Pedro Tomás 

García Araújo, Rafael 

García Cancela, Xermán 

García Cordovés, Ramón 

García De Sousa, Francisco José 

García Fernández, María Dolores 

Garcia Gozalo, Rafael  

García López , María José  

García Roca, Francisco Javier 

García Tenorio, Paula 

García Varela, Javier 

Garcia-Argüelles Suarez, Carlos 

Garcia-Baquero Borrell,  Susana 

Gayoso Taboada, Rubén Antonio 

Gil García, Manuel 

Gine Ribo, Jordi 

Giráldez García, Manuel Avelino 

Gomez Arias, Francisco Javier 

Docentes 
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Gómez Duaso, Juan Manuel 

Gómez Fernández, Aquilino 

Gomez Pacheco, Vanesa 

Gómez Sánchez, Darío Román 

González Acevedo, Juan José 

Gonzalez Diaz, Maria Teresa 

Gónzalez Dopeso Portela, Laura 

González García, César 

González García, Julio 

González García , Mª Pilar 

Gonzalez Gonzalez, Maria Luz 

González Medina, Moneyba 

González Nóvoa, Aníbal 

González Sanmartín, José Manuel 

González Seco, Concepción 

González Vidal, Elva 

González Y González, Marta 

Gonzalez-Varas Ibañez, Santiago 

Grijalbo Obeso, Alberto 

Guerra Fernández, Montserrat 

Guerra París, Domingo A. 
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Bolsas de formación  

Bolsa de formación na área de ciencia económica no sector público 

Convocada no DOG núm. 30 do 12 de febreiro de 2018 

Obxecto: convocatoria dunha bolsa de formación na área de ciencia económica no sector públi-

co.  

Duración: desde a incorporación da candidata ata o 31 de decembro de 2017 

Importe: 1.100 euros brutos mensuais  

Bolseira: Lorena Alonso Suárez  

 

Bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo  

Convocada no DOG núm. 30 do 12 de febreiro de 2018 

Obxecto: convocatoria dunha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito adminis-

trativo  

Duración: desde a incorporación do candidato ata o 31 de decembro de 2017  

Importe: 1.100 euros brutos mensuais  

Bolseiro: Alejandro Villanueva Turnes  

 

 

Información económica 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180212/AnuncioO150-010218-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180212/AnuncioO150-010218-0001_gl.html
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Orzamento 2018 

 

 

Información económica 

CAPÍTULO 
Orzamentos  

iniciais 
Modificacións Orzamentos finais 

I. Gastos de persoal 1.075.468 8.143,43 1.083.611,43 

II. Gastos correntes 1.617.076 -25.991,72 1.591.084,28 

IV. Transf. correntes 483.750 370.775,17 854.525,17 

VI. Investim. reais 134.569 -8.143,43 126.425,57 

TOTAL 3.310.863 344.783,45 3.655.646,45 
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