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Acordo polo que se aproba o procedemento e os modelos  de adhesión das 

entidades locais á Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia  

 

 

ANEXO III 

 

ADHESIÓN Á REDE DIXITAL DE EMERXENCIAS E SEGURIDADE DE 

GALICIA E ÁS CONDICIÓNS DE SERVIZO DETERMINADAS NA 

ENCOMENDA DE XESTIÓN E MANTEMENTO A RETEGAL, SA COA 

ADQUISICIÓN DE TERMINAIS POLA XUNTA DE GALICIA 

 

D/Dna__________________________________en representación de 

___________________________________, en virtude de facultades conferidas polo 

______________________________________________________________________. 

 

DECLARA 

 

Que tendo en conta o acordo do Consello da Xunta, do 15 de maio de 2014, polo que se 

aprobou a posta en marcha e o modo de explotación da rede Dixital de Emerxencias e 

Seguridade de Galicia e o exposto na encomenda de xestión que a Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia lle fai á Sociedade Redes de Telecomunicación 

Galegas Retegal, SA, para xestión e mantemento da Rede Dixital de Emerxencias e 

Seguridade de Galicia. 

 

MANIFESTA 

 

 Primeiro.-  A vontade de  ________________, cuxa representación ostento, de 

adherirse:  

-  Á Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia, 
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- Ás condicións de servizo determinadas na encomenda de xestión e mantemento 

de dita Rede a Retegal, SA, asumindo todas as obrigas derivadas dela e con suxeición 

ao seu modelo de explotación e as súas condicións de execución. 

 

 Segundo.- O equipamento que se prevé adquirir, e o uso previsto para a rede, é o 

seguinte: 

Terminais dos que a Xunta cederá o uso  á entidade local  

Tipo de terminal* Nº de 

terminais 

Custe Anual 

(ive 

engadido)  

Custe Total 

anual (ive 

engadido) 

Terminal fixo    

Terminal portátil    

Terminal móbil    

Posto de despacho con xestión de 

flotas e grupos dinámicos 

   

Posto de despacho con xestión de 

flotas e grupos dinámicos e 

acceso a aplicacións avanzadas da 

rede (xeolocalización, gravación 

de chamadas, TEDS, etc) 

   

    

TOTAL  

* A instalación dos terminais será por conta da entidade local 

 

 

 

Usos previstos e datos de contacto 

Contacto técnico (nome, cargo, teléfono e 

mail).  

Contactarse coa persoa indicada, unha vez 
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aprobada a adhesión da entidade, para 

definir en profundidade as cuestión 

técnicas precisas. 

Contacto administrativo (nome, cargo, 

teléfono e mail) 

 

Relación de Organismos que se 

conectarán á rede (policia, bombeiros, 

Protección Civil, etc)  

 

Data de entrada na rede solicitada  

Necesidade de funcionalidades avanzadas 

de rede (xeolocalización, grabación de 

chamadas,etc): Indicar Si/Non 

 

Poboación da entidade local (últimos 

datos INE publicados) 

 

 

 

 

 Terceiro.- Asumir as seguintes obrigas: 

 . Custes de instalación 

 . Uso dilixente do equipamento achegado pola Xunta de Galicia, 

destinándoo ao uso debido  

 

 Cuarto.- A aceptación das tarifas que en cada momento estean vixentes no 

órgano encargado da xestión e mantemento da Rede Dixital de Emerxencias e 

Seguridade de Galicia.  

 

 O importe das ditas tarifas abonarase mensualmente por parte do organismo e 

será proporcional ao número de terminais e aos servizos que se utilicen. O abono farase 

directamente a Retegal SA, en virtude do disposto na Resolución do 19 de xaneiro de 

2015, pola que se encomenda á Sociedade Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, 
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SA, a xestión e mantemento da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia, 

previa facturación por parte de Retegal SA a razón de __________ € mensuais. 

 

 Sen prexuízo do disposto anteriormente, a facturación por parte de Retegal SA á 

entidade local correspondente responderá a servizos efectivamente prestados. 

 

 En caso de incumprimento da obriga de pagamento das tarifas reseñadas, o 

importe adebedado detraerase das transferencias que reciba _____________ 

procedentes da Xunta de Galicia, a través do procedemento que legalmente proceda. 

 

 Quinto.-  A adhesión terá unha vixencia de  10 anos dende a súa sinatura, 

prorrogable salvo denuncia expresa dalgunha das partes formulada con tres meses de 

antelación ao remate da súa vixencia. 

 Son causas de resolución anticipada o incumprimento dalgunha das súas 

cláusulas, o mutuo acordo das entidades asinantes e as restantes causas xerais 

establecidas pola lexislación vixente, así como a denuncia dunha das partes formulada 

cun preaviso á outra con 3 MESES de antelación, manténdose os acordos sobre as 

actividades ou proxectos que poidan estar en marcha. 

 

 En caso de resolución anticipada derivada do incumprimento dalgunha das súas 

cláusulas por parte da entidade local ou por vontade unilateral desta, o  __________ 

deberá abonar á Xunta de Galicia a cantidade que resulte da táboa seguinte en concepto 

de penalización por resolución anticipada en atención aos terminais efectivamente 

proporcionados pola Xunta de Galicia á dita entidade local. 

 

Sexto.- No caso de que a entidade local decida resolver o presente acordo de forma 

unilateral de xeito previo á finalización da súa vixencia, ou reduza o número de 

terminais empregados en máis dun 30 % respecto do ano previo, asumirá as seguintes 

penalizacións: 
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- por cada terminal que se reduza: 5 % da cota anual do terminal por cada ano que reste 

para a finalización do acordo. 

 

Neste caso, os terminais deberán ser devoltos a AMTEGA nun estado de conservación 

correcto. Noutro caso, a entidade local deberá asumir a reparación / sustitución do 

mesmo. 

 

As anteriores penalizacións non resultarán de aplicación cando a causa da resolución 

unilateral sexa o incremento en máis dun 3% do importe das tarifas con respecto ás 

vixentes na anualidade anterior. 

 

 

Sétimo.- As condiciones de adhesión previstas no presente acordo deberán adaptarse, no 

seu caso, ao que se estableza no desenvolvemento regulamentario previsto na 

disposición adicional segunda da Lei 3/2013, de 20 de maio, de impulso e ordenación 

das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia. En caso de desacordo coas novas 

condicións que, de ser o caso, se establezan, a entidade local asinante poderá resolver  

Unilateralmente o presente acordo sen penalizacións mediante denuncia formulada cun 

preaviso de 3 MESES de antelación, manténdose os acordos sobre as actividades ou 

proxectos que poidan estar en marcha 

 

 

Oitavo.- A entidade local consente expresamente a inclusión dos datos relevantes deste 

acordo nos rexistros públicos que proceda, de conformidade co establecido nos puntos 3 

e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de Xuño, de transparencia e boas prácticas na 

Administración Pública e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os 

rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de 

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006. 
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Noveno.- A subscrición do presente acordo non implicará relación laboral, contractual 

ou de calquera outro tipo entre o persoal da entidade local e a Amtega e Retegal S.A., de 

tal modo que non se lle poderá esixir ningunha responsabilidade, nin directa, nin 

indirecta, nin subsidiaria, polos actos ou feitos ocorridos durante a execución das 

actuacións e/ou a vixencia do presente acordo. 

 

Décimo.- O presente acordo ten natureza administrativa, e como tal excluído do ámbito 

de aplicación do Texto refundido da Lei de contratos do sector público (artigo 4.1.d) do 

TRLCSP), se ben se observarán os seus principios para a resolución das dúbidas e 

lagoas que se puidesen presentar. 

Rexerase polas súas propias cláusulas e supletoriamente, polas normas xerais do dereito 

administrativo. 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ostenta a prerrogativa de 

interpretalo, e resolver tódalas dúbidas que xurdan na súa execución, de acordo co 

réxime xurídico legalmente aplicable. 

Cláusula de Seguridade da información e protección de datos 

 

A entidade local será a responsable do ficheiro dos datos persoais xerados no servizo. 

 

Conforme ao establecido no artigo 12 da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 

de Carácter Persoal (en diante LOPD), e no Real Decreto 1720/2007 (en diante, 

RLOPD), a Amtega como Encargada do tratamento, comprométese a: 

 

Empregar os datos de carácter persoal exclusivamente para cumprir coa prestación do 

servizo, polo que non os empregará para fin distinto, nin os comunicará, nin sequera 

para a súa conservación, a outras persoas, salvo autorización expresa do Responsable do 

ficheiro. 

 

Custodiar ditos datos adoptando as correspondentes medidas de seguridade, de acordo 

coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos e a súa normativa de 
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desenvolvemento (en concreto, artigos 89 a 114 do RLOPD). A tal fin, o Responsable 

do ficheiro deberá informar do nivel de seguridade que lle corresponde aos datos. 

 

A Amtega deberá observar en todo momento, e en relación cos ficheiros de datos de 

carácter persoal aos que teña acceso con motivo da prestación de servizos acordada, o 

deber de confidencialidade e segredo profesional, de conformidade co disposto no artigo 

10 da LOPD. Dito deber subsistirá aínda despois de finalizar a prestación do servizo. 

 

O Responsable do ficheiro autoriza á Amtega a encomenda de todos os servizos á 

Sociedade Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (en diante, Retegal). Así 

mesmo, o Responsable de Ficheiro autoriza que Retegal subcontrate calquera aspecto do 

servizo que fose preciso, sempre que se dea cumprimento ao establecido no artigo 21 

RLOPD.   

Unha vez finalizada a prestación de servizos, o Encargado de tratamento ou entidade 

subcontratada destruirá ou devolverá ao Responsable do ficheiro, segundo se indique, os 

documentos ou soportes con datos de carácter persoal obxecto do tratamento. 

 

Por outra banda, o Responsable do ficheiro comprométese a cumprir cos principios e 

medidas de seguridade establecidos na normativa vixente. En particular comprométese a 

informar aos seus usuarios do sinalado no artigo 5 da LOPD, no seu caso, da existencia 

dun sistema de gravación de voz, de xeolocalización e de escoita ambiente coa 

finalidade de garantir a seguridade dos traballadores  así como proceder ao posterior 

análise da xestión da emerxencia. 

Así mesmo, no caso que proceda, o responsable do ficheiro deberá ter declarados ante a 

AEPD os ficheiros correspondentes a este servizo. 

 

Santiago de Compostela,     

 

 

Sinatura. 


