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Acceso á guía local

Para acceder á Guía local o usuario debe premer sobre a opción “Guía local” que se atopa no menú principal na cabeceira do portal, accesible
dende calquera páxina do mesmo, tanto na área pública coma na privada, tal e como aparece nas imaxes seguintes:
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Guía Local: características
A Guía Local é o espazo de referencia para a consulta de información sobre as EELL galegas, cunha interface que facilita un
acceso intuitivo, flexible e organizado ás fichas coas que se estrutura o acceso á información de cada entidade local.

Características:

 Ampla variedade de información e documentación sobre as
EELL galegas (abarcando a todas as Deputacións Provinciais,
Concellos, Mancomunidades, Consorcios e EELL menores) así
como acceso aos seus principais servizos.
 Capas temáticas que axudan a localizar a información
buscada a través do mapa.
 Funcionalidades de exportación e explotación dos datos,
permitindo sacar maior partido á información.
 Para as EELL, dispoñibilidade dun espazo propio cara aos seus
cidadáns, a través do que poden facilitar a información,
documentación e servizos que desexen dar a coñecer.
 Proporciona unha visión global a nivel autonómico dos
servizos que dispoñen as entidades locais.
 Permítese compartir a información da Guía Local a través das
redes sociais e do correo electrónico.
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Acceso á información: buscadores da guía I

O acceso á información da guía local pode facerse a través de tres vías diferentes:
(premendo na desexada)
A. Buscar por entidades : busca básica que nos permite acceder directamente a toda a
información dunha entidade local.
B. Buscar por información e servizos : busca avanzada que nos permite consultar
información en función dos criterios establecidos para a busca.
C. Buscar no mapa: sistema interactivo cun mapa a través do que se accede ás fichas das
EELL e á información, distribuída en distintas capas, sobre algúns servizos existentes nas
mesmas (centros de saúde, farmacias, oficinas turismo, bibliotecas, edificios xudiciais,
oficinas de emprego,...).
Tamén se pode acceder a información da guía local a través dos buscadores por texto con
carácter predictivo que se atopan na portada do portal e na sección de Meu Eido.

A. Buscar por entidades

Introducindo o nome da Entidade Local (1)
e premendo no botón buscar (2)
despregaranse os resultados da busca.
Premendo na icona da ficha da Entidade
Local desexada (3) accederase directamente á
ficha da mesma (4).
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Acceso á información: buscadores da guía II

B. Buscar por información e servizos
Seleccionando o tipo de busca (información xeral, servizos ou
ofertas de emprego) (1), introducindo algún dos campos que
figuran no buscador para afinar a mesma (2) e premendo no
botón de buscar (3) despregaranse os resultados da busca. Estes
resultados incluirán a posibilidade de acceder á ficha da entidade
desexada premendo na icona da ficha (4) e podendo así acceder
a mesma (5).

Existe a posibilidade exportar os resultados das buscas nun
formato PDF ou CSV (6) o cal permitirá a explotación posterior dos
mesmos.

C. Buscar no mapa
Premendo sobre o mapa (1)
accederase á ficha da entidade
seleccionada (5).

Premendo no despregable dos
servizos (1) accederase ao listado dos
mesmos (2). Seleccionando a opción
desexada a información reflectirase no
mapa. Finalmente, premendo sobre
calquera icona do mapa (3) obterase
información sobre o servizo na
correspondente Entidade.
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Ficha de Entidade Local

Na ficha de cada entidade local, atópase de forma
centralizada e estruturada toda a información,
documentación e servizos asociados a cada entidade
local.
Estas fichas están organizadas nas seguintes
(solapas):

Acceso ás
diferentes
seccións.

seccións
Subseccións
informativas
despregables.

 Información Xeral: contén os datos básicos da entidade.
 Organización e Administración: contén información
sobre os membros da corporación e do goberno, así
como das áreas na que se distribúe.
 Documentación: recompila a información de referencia
sobre a actividade administrativa e de goberno: plans
urbanísticos, contas, estatísticas,...
 Servizos: información sobre as ofertas de emprego da
entidade local e sobre os principais servizos electrónicos
que dispón: rexistro conveniado Xunta, páxina web,
perfil contratante na PcPG, sede,...

 Taboleiro de Anuncios: avisos e anuncios locais.
 Actualidade: dirixido a dar a coñecer as principais novas
e eventos acontecidos na entidade local.
 Máis información: facilita á entidade local un espazo
onde incluír información adicional á recollida no resto
das seccións.

Posibilidade
Posibilidade de
de compartir
compartir aa
ficha
da
Entidade
ficha da Entidade Local
Local aa
través
través das
das redes
redes sociais
sociais ee de
de
correo
correo electrónico
electrónico
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Perfil de Entidade Local: edición da ficha I

Para as EELL, a Guía local proporciona un espazo propio, onde poden actualizar, complementar e modificar a información e contidos que en cada
caso aparezan na súa ficha. Para isto, os usuarios rexistrados que dispoñan do permiso correspondente de “Mantemento datos entidade local”
poderán “editar” á ficha da súa entidade a través da sección Meu Eido (1) > A miña Entidade (2) situada no área privada do portal .
As únicas seccións nas que resulta
posible a edición son:
A.
B.
Premendo na opción de
“editar”
poderá ter
acceso aos distintos
apartados editables da
ficha

C.
D.
E.

Información xeral
Organización e
administración
Taboleiro de anuncios
Actualidade
Mais Información

En xeral, en todo o perfil da entidade,
no caso de detectar algún erro na
información non editable pola
entidade local poderá notificalo aos
administradores do portal a través da
opción “avisar de erros”
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Perfil de Entidade Local: edición da ficha II

A. Información xeral

Na sección de “Información Xeral” dispón de
varios campos editables nos que poderá
introducir datos da entidade.

No apartado “Corporación”
dispón dun campo editable (1)
no que introducir datos .

Unha vez modificados estes campos é preciso ao
final premer no botón de gardar cambios para
que estes se garden correctamente.

É preciso ao final premer no
botón de gardar cambios (2)
para que estes se garden
correctamente.

B. Organización y administración
Nos apartados
“Goberno
municipal ” e
Nos de
apartados
de “Goberno
“Áreas” deberá
premer
na
opción
municipal ” e “Áreas” “engadir
deberá premer
cargo”(1) ou
áreas” cargo”(
(1).
na “engadir
opción “engadir
1) ou

“engadir áreas” (1). Despregarase un
Despregarase
un cuestionario
no que cubrir
deberáos
cuestionario
no que deberá
cubrir os campos
camposobrigatorios
obrigatorios(son
(sonososdo*)(2)
do*)(2) e
finalmente deberá premer no botón
Finalmenteengadir
deberá premer
no botón engadir (3).
(3).
Para eliminar
unha
área ou
cargo
deberá
premer
Para
eliminar
unha
área
ou cargo
deberá
na icona (4)
premer na icona (4)
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Perfil de Entidade Local: edición da ficha III

C. Taboleiro

No taboleiro para engadir un anuncio deberá
premer na opción “engadir anuncio” (1)

D. Actualidade

Despregarase un cuestionario no que deberá cubrir
os campos obrigatorios (son os do*) (2)
Finalmente deberá premer no botón engadir (3).
Para eliminar un anuncio deberá premer na icona
(4)

E. Mais información
“Engadir información” farase
do mesmo
xeito que no
suposto
anterior
(ver

apartado D. Actualidade ).

Para engadir unha nova ou evento deberá premer na
opción“engadir nova/evento”(1).
Despregarase un cuestionario no que deberá cubrir os campos
obrigatorios (son os do*)(2) .
O usuario poderá achegar un arquivo que se atope no seu equipo
premendo no botón seleccionar arquivo (3) .
Finalmente deberá premer no botón engadir (4).
Para eliminar unha nova ou evento deberá premer na icona
(5) .

