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1. ÍNDICE



A  ASOCIACIÓN DUBRESA DE EMPRESARIOS E AUTÓNOMOS (ADEA) 
presentou en plazo e forma a solicitude de subvención para a realización de actuacións 

de  difusión  relacionadas  co  desenvolvemento  da  Sociedade  da  Información  na 

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de 

Desenvolvemento  Rexional  (FEDER)  e  polo  Plan Avanza,  tendo recibido  resolución 

favorable de concesión de subvención, con número de expediente PR 521 A – 2010 - 

14937
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2. INTRODUCCIÓN



As accións levadas a cabo foron:

A) EVENTOS DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN:

SESIÓN  DEMOSTRACIÓN  PRÁCTICA  DE  SENSIBILIZACIÓN  HACIA  A  E-
ADMINISTRACIÓN

A sesión celebrouse o día 27 de novembro de 2010 no Salón de Actos da Casa da 

Cultura de Bembibre, de 10.00 a 14.00 horas.

MODALIDADE: Presencial 

DESTINATARIOS: 
Xerentes,  directores  financeiros,  responsables  informáticos,  responsables  de 

administración  e,  en  xeral,  todas  aquelas  persoas  interesadas  na  e-

ADMINISTRACIÓN.

OBXECTIVOS
A realidade  demostra que ainda queda un longo percorrido  para que os cidadáns 

deamos un salto definitivo á administración electrónica.

A sesión,  que se plantexou dende un punto de vista práctico, tivo como obxectivo 

acercar e extender o uso das novas ferramentas que as TIC poñen a disposición dos 

cidadáns coa pretensión de facilitar e mellorar os trámites e as relacións cos diversos 

organismos e as administracións. 

Ademais a sesión buscou os seguintes obxectivos: 

• fomentar  o  desenvolvemento  seguro  de  aplicacións  mediante  a 

certificación en base aos perfís de protección.
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS



• expoñer  as  iniciativas  que  se  están  levando  a  cabo  por  parte  da 

Administración

Programa: 

Recepción de asistentes e entrega de documentación

Novidades importantes da nova normativa de facturación: a factura electrónica

o Marco internacional. 

o Normativa española

o Contido da factura

o Requisitos legais dos sistemas de facturación electrónica

o Formatos das facturas electrónicas

Marco de desenvolvemento da facturación electrónica no sector público

o Efectos da implantación da infraestructura prevista pola Lei

o Sinaturas electrónicas e rexistro electrónico

o Dixitalización certificada no marco da normativa de facturación electrónica e da 

Administración Electrónica

o Formatos a empregar no sector público: facturae, UBL, CII

Adaptación das empresas para facturar electrónicamente aos seus clientes no sector 

público

o Aspectos da adaptación das empresas para facturar electrónicamente

o Ferramentas gratuitas ou de baixo coste para facturar electrónicamente

o Xeración de facturas, em papel e electrónicas. Importación e exportación de 

facturas.

Ferramentas que facilitan a interacción coa Administración.

Rolda de preguntas

Os relatores da Sesión Demostración foron:
o David Diz 

o Roberto Hermo
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