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Co obxectivo de coñecer a visión dos gandeiros de leite acerca das sedes 
electrónicas do Goberno, leváronse a cabo dous estudos de caso a unha mostra 
representativa de ganderías leiteiras de Galicia e as análises foron realizadas 
xusto antes da pandemia e despois da súa peor fase. Os resultados amósanse a 
continuación.

Trámites burocráticos dos 
gandeiros de leite mediante o 
uso das TIC
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INTRODUCIÓN

ALei de procedemento adminis-
trativo (BOE-A-2015-10565) 
obriga a todas as entidades 

xurídicas a comunicarse coa Admi-
nistración de forma telemática. Esta 
situación afecta de maneira directa ao 
sector da gandería de leite, posto que 
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na súa maioría presentan agrupación 
de tipo xurídica (grá� cos 1 e 2). Isto 
supón a substitución das tramitacións 
tradicionais en papel e presenciais cara 
ao uso de plataformas web da Adminis-
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tración pública (e-goberno) para resol-
ver todos os trámites relativos ao seu 
negocio, desde a O� cina Virtual para a 
Gandería (OVGAN), ata webs para a pe-
tición de permisos ou axudas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS
Galicia presenta ao redor dunhas 6.695 
explotacións (FEGA, 2019) que se dis-
tribúen de acordo coa figura 1 e pode 
observarse como a metade norte da 
rexión concentra a maioría das granxas 
leiteiras, mentres que existe unha gran-
de ausencia de granxas, sobre todo na 
zona sur. Ademais, tal e como se mostra 
en estudos realizados por Pereira et al. 
(2016) e López et al. (2017), esta rexión 
proporciona máis do 38 % da produ-
ción leiteira española e aproximada-
mente o 1,5 % da produción de leite da 
UE, ocupando a posición número 9 das 
rexións máis produtivas de leite de Eu-
ropa (Eurostat, 2020).

As entrevistas cara a cara foron co-
munmente utilizadas no ámbito con-
creto da gandería de leite Butler & 
Holloway (2016), Verhees et al. (2018), 
O’Donoghue & Heanue (2018) e McKi-
llop et al. (2018). 

Partiuse dun total de 107 ganderías 
leiteiras de vacún no momento no que se 
dispuña de información pública relativa 
ás súas características, que se comple-
tou tamén con datos públicos de Africor 
e FEGA.

Finalmente, conseguiuse unha mostra 
cun total de 34 explotacións representa-
tivas de acordo aos criterios de selección 
utilizados (figura 2) e realizáronse dous 
cuestionarios a estes propietarios: un 
de tipo presencial, xusto antes da pan-
demia (entre febreiro e marzo de 2020), 
e outro tras o confinamento, por motivo 
da COVID 19.

Figura 3. Gráfico resumo. Cuestionario 1

RESULTADOS
Na figura 3 pódense observar as 
preguntas dirixidas aos usuarios das 
plataformas web da Administración 
pública (e-goberno). Realizáronse 
preguntas relacionadas co uso do 
goberno electrónico e a integración 
de trámites, o uso das TIC e as cone-
xións na granxa, os desprazamentos 
para resolución de trámites e os cus-
tos derivados destes, o grao de coñe-
cemento e uso das aplicacións máis 
habituais nos nosos días. 

 OS RESULTADOS EVIDENCIAN 
QUE AÍNDA EXISTEN PROBLEMAS 
PARA REALIZAR TRÁMITES

Figura 1. Número total de granxas 
leiteiras por municipio

Figura 2. Granxas entrevistadas por 
municipio
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Figura 4. Preguntas do cuestionario 1

Na figura 4 pódense observar 
as distintas preguntas formula-
das cos seus valores porcentuais 
de resposta. En canto ao uso de 
Internet, case a totalidade dos 
enquisados afirmaron utilizala, 
ademais de posuír boas habilida-
des coas novas tecnoloxías. Con 
respecto da calidade de conexión 
desde computador, 22 das 34 ex-
plotacións enquisadas afirma-
ron ter unha conexión a Internet 
suficiente para a realización de 
tramitacións, a pesar de que a ve-
locidade de navegación nunca se 
achegaba aos 30 Mbps estableci-
dos como velocidade de conexión 
mínima pola Estratexia Europa 
2020 (nova axenda para o crece-
mento e o emprego na segunda 
década do século XXI). A conexión 
desde un smartphone presentou 
mellores resultados que a cone-
xión desde PC, xa que a maioría 
dos enquisados aseguraron estar 
satisfeitos. Cando se lles pregun-
tou polo uso da sede electrónica 
da Administración pública, malia 
que o 97 % dixo utilizala, aínda 
seguen sendo necesarias as visi-
tas ás oficinas agrarias comar-
cais (OAC) para realizar trámites. 
Tamén se lles preguntou sobre a 
subcontratación de trámites a en-
tes acreditadas en canto a custos, 
sobre o que a maioría afirmou que 
se atopaba ou por baixo dos 100 € 
ou, como moito, entre 100 e 150 €.

O uso e coñecemento das app 
máis populares aparecen reflecti-
dos por porcentaxes na figura 5. 
Tal e como pode observarse, no 
eixe horizontal móstranse as dis-
tintas aplicacións e no eixe verti-
cal, os valores porcentuais de uso. 
Na lenda reflíctense tons verdes 
para aplicacións que oscilan des-
de descoñecidas ata utilizadas 
de cando en vez e en tons azuis 
aquelas utilizadas desde bastante 
a miúdo a diariamente. WhatsApp, 
seguido de Google e o correo elec-

trónico, foron as aplicacións máis 
utilizadas. Destacaron de Whats-
App a súa comunicación rápida e 
sinxela, coa que se poden compar-
tir documentos, fotos ou vídeos. O 
correo electrónico salientou polo 
seu carácter formal á hora de rea-
lizar pedidos ou outras xestións 
do seu negocio. No extremo opos-
to atópanse aplicacións como as 
compras online, a banca electróni-
ca ou as redes sociais, que foron as 
menos utilizadas ou mesmo desco-
ñecidas para os enquisados. 

Figura 5. Grao de coñecemento e uso de aplicacións informáticas
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 MALIA QUE O 97 % DIXO 
UTILIZALA, AÍNDA SEGUEN A 
SER NECESARIAS AS VISITAS ÁS 
OFICINAS AGRARIAS COMARCAIS 
(OAC) PARA A REALIZACIÓN DE 
TRÁMITES
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En canto ao uso do e-goberno, a pe-
sar de ser usado por case a totalidade 
dos enquisados, aínda existen trámites 
que necesitan realizar utilizando ou-
tras alternativas. Na táboa 1 móstran-
se aqueles trámites que son realizados 
pola maioría, mentres que na táboa 
2 reflíctense tramitacións realizadas 
pola metade dos enquisados. Os trá-
mites non realizados mediante o e-
goberno móstranse na táboa 3, como 
as peticións de permisos ambientais, 
as axudas da PAC ou a obtención de 
formularios oficiais que seguen sendo 
realizados mediante outros métodos.

Na figura 6 móstrase un gráfico 
resumo das preguntas sobre o uso 
do e-goberno e tamén sobre o non 
uso destas ferramentas.

En canto ás interfaces do e-gober-
no, analizáronse distintas caracte-
rísticas en función do grao de com-
pracencia dos usuarios. Tal e como 
pode observarse na figura 7, no eixe 
horizontal aparecen reflectidas as 
distintas características de análises 
e no eixe vertical os seus respectivos 
valores porcentuais. Na lenda apare-
cen reflectidos en tons azuis os graos 
de satisfacción máis baixos con es-
tas ferramentas, e en tons verdes os 
graos máis altos. As características 
peor valoradas polos enquisados fo-
ron as seguintes: a cuberta de datos, 

Procedementos co e-goberno   Si Non

Consulta de censo 91 % 9 %

Consulta de movementos de gando 82 % 18 %

Consulta de trámites rexistrados 79 % 21 %

Alta por nacemento 94 % 6 %

Duplicado de crotais 88 % 12 %

Declaración de movemento 91 % 9 %

Táboa 1. Trámites realizados pola maioría

Táboa 2. Trámites realizados pola metade

Táboa 3. Trámites apenas realizados

Figura 6. Gráfico resumo da compracencia co e-goberno ou o seu non uso

Procedementos co e-goberno Si Non

Consulta do libro de explotación 62 % 38 %

Solicitude de guía regular 50 % 50 %

Solicitude de autoguía 50 % 50 %

Procedementos co e-goberno Si Non

Cambio de datos persoais 18 % 82 %

Solicitude de permisos medioambientais 38 % 62 %

Política agraria común 9 % 91 %

Obtención de formularios oficiais 26 % 74 %

Figura 7. Interfaces do e-goberno (%)
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Figura 10. Gráfico resumo e-goberno durante a peor fase da pandemia

pandemia, con cuestións relaciona-
das co uso do e-goberno durante 
esta etapa.

Tal e como pode observarse na 
figura 11, ao redor dun 30 % dos 
enquisados tiveron problemas du-
rante a pandemia para a realización 
de trámites co e-goberno. Esta por-
centaxe aumenta ao redor do 40 % 
cando se lles preguntou polo grao 
de cumprimento do e-goberno coas 
necesidades actuais (figura 12). En 
momentos de confinamento a nivel 
nacional, foron necesarios métodos 
alternativos, coma o servizo de aten-
ción telefónica ou os desprazamen-
tos a OAC (figura 13). 

Figura 8. Métodos de realización de trámites Figura 9. Satisfacción co 012
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Figura 11. Problemas para realizar os 
trámites

 OS MÉTODOS ALTERNATIVOS MÁIS UTLIZADOS FORON O 
SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 012 E A AXUDA DUN 3.º

a procura de trámites realizados e de 
forma intuitiva dos menús.

Na figura 8 móstranse os métodos 
alternativos utilizados tanto polos 
non usuarios do e-goberno como 
para aqueles que aínda realizando 
tramitacións online necesitan bus-
car alternativas para determinados 
trámites. Tal e como se observa, os 
métodos alternativos máis utilizados 
foron o servizo de atención telefóni-
ca 012 e a axuda dun 3.º (familiar ou 
persoa próxima). O 012 parece ser 
unha alternativa competitiva ao uso 
do e-goberno, xa que a maioría dos 
usuarios se atopan satisfeitos con 
este servizo.

Na figura 10 amósase un gráfico 
resumo do cuestionario levado a 
cabo xusto despois da peor fase da 
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71 %

 SI %
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Figura 12. Cumprimento do e-goberno 
coas necesidades actuais

Figura 13. Resolución de trámites 
presenciais

CONCLUSIÓNS 
Os resultados evidencian que aínda 
existen problemas para a realización 
de trámites, debidos non só ás co-
nexións deficientes no medio rural, 
senón tamén a webs que non cum-
pren coas necesidades dos usuarios 
ou á falta de coñecemento e uso do 
TIC. Cabe ter en conta que un amplo 
número de gandeiros que si utilizan 
as plataformas web da Administra-
ción aínda atopan moitas carencias 
á hora de realizar tramitacións de 
forma efectiva. Estes desaxustes de-
rivados de tramitacións ineficaces 
tradúcense na procura de alternati-
vas, entre as que salientan a impor-
tancia do servizo telefónico 012 e as 
OAC.

Tras a chegada da COVID-19, to-
dos os gandeiros que non facían uso 
da web do Goberno, tiveron que im-
plementarlas. No entanto, cabe re-
saltar que un importante número de 
enquisados tiveron problemas para 
realizar trámites na peor fase da 
pandemia, polo que tiveron que re-
correr a métodos alternativos como 
chamadas ao 012 ou desprazamen-
tos a OAC. 

Como se puido observar nos re-
sultados, aínda existe marxe de me-
llora nos procesos de comunicación 
entre a Administración pública e as 
ganderías leiteiras de vacún. 
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