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Instrucións de cumplimentación do 
rexistro



Alta de usuario

Para darse de alta no portal como provedor de 
deseño o usuario deberá cumprimentar o 
formulario de rexistro ao que pode acceder 
dende a opción “Accede” situada á dereita no 
menú principal.

Unha vez finalizado o rexistro deberá premer 
en “Crear nova conta” e automáticamente 
accederá ao seu perfil privado onde poderá ver 
os seus datos e continuar co proceso de rexisto 
introducindo os seus datos.

Todos os datos son obligatorios e amósanse na 
imaxe



Os datos que se recollen no formulario de alta (Rexistro) son:
▪ Razón social
▪ Enderezo
▪ CP
▪ Poboación
▪ Provincia
▪ NIF/NIE
▪ Teléfono de contacto:
▪ Correo electrónico:
▪ Confirmar correo electrónico:
▪ Contrasinal: 
▪ Confirmar contrasinal: 
▪ Aceptación de Termos e condicións de uso
▪ CAPTCHA: sinxela operación matemática que debe resolverse como medida de seguridade.

Alta de usuario-Datos



No seu perfil privado dispón de dúas pestanas: 
▪ Ver: aquí poderá navegar polos seus datos e 

visualizar a súa ficha e as dos seus proxectos tal e 
como serán vistas polo resto dos usuario una vez 
publicadas

▪ Editar: nesta pestana poderá continuar co 
proceso de rexistro introducindo a súa 
información

Ademáis, pode acceder no menú ás opción:
▪ A miña conta, que lle permitirá acceder en 

calquera momento á páxina principal do seu 
espazo privado

▪ Pechar sesión, para pechar o seu espazo privado 
e volver ao Mapa de Provedores de Servizos de 
Deseño

Perfil privado-Ver



Unha vez finalizado o rexistro deberá premer en Novo rexistro e automáticamente accederá ao seu perfil 
privado onde poderá continuar coa introdución dos datos da súa ficha. Estes datos están divididos en 4 
bloques que se despregarán ao picar sobre o seu nome:

▪ Rexistro: este bloque contén os datos de registro, que a 
excepción do NIF/ NIE, poderá modificar en calquera 
momento.

▪ Datos xerais: este bloque contén os datos xerais da súa 
empresa/entidade, a maioría precubiertos coa información 
do rexistro. Estes datos amosarasen na parte pública polo 
que serán os que verán o resto dos usuarios/as. 
Recomendámoslle que os revise e manteña actualizados.

▪ Información da empresa: este bloque contén os datos 
relativos á súa actividade profesional. Esta información 
será tratada de maneira confidencial e agrupada de forma 
anónima para a súa análise a efectos de realización de 
estudos do sector 

▪ Información comercial: Neste bloque se engade 
información comercial da empresa como a descripción, os 
servizos que ofrece e os proxectos realizados. 

!! Lembre que os datos marcados cun asterisco (*) son de obrigada cumprimentación

Perfil privado- Editar



Neste espazo poderá actualizar os seus datos 
de rexistro, a excepción do NIF/NIE e modificar 
o seu contrasinal.

Unha vez actualizada a información deberá 
premer en “Gardar e enviar” para gardar os 
cambios

Bloque Rexistro



Atopará este bloque prácticamente precuberto cos 
datos do formulario de rexistro, aínda que poderá 
modificar o que considere. 

A maiores, solicítaselle a seguinte información:

▪ Idioma de comunicación (obrigatorio)

▪ Web (opcional)

▪ Redes sociais (opcionais)
▪ Facebook

▪ Twitter

▪ Linkedin

▪ Instagram

▪ Pinterest

▪ Youtube

Lembre que estes datos aparecerán na parte pública e 
serán vistos polo resto de usuarios/as!!

Bloque Datos Xerais



A información solicitada neste bloque está asociada 
á súa actividade profesional e será tratada de 
maneira confidencial e agrupada de forma anónima 
para a súa análise a efectos de realización de 
estudos do sector.

A cumprimentación deste bloque será rápida xa que 
poñemos á súa disposición despregables e outras 
ferramentas que facilitan a introdución dos datos.

Debe subir ao servidor copia do documento 
acreditativo de estar dado de alta no IAE ou 
certificado tributario

!!

Bloque Información da empresa



Os datos que se recollen neste bloque son:

▪ Codigo CNAE de actividade*

▪ Documento acreditativo*,  pdf de 
certificado tributario  ou que acredita estar 
dado de alta no IAE 

▪ Pertences actualmente a algún destes 
axentes?*, despregable coas seguintes 
opcións
▪ Asociación Galega de Deseño (Dag)
▪ Cluster Comunicación de Galicia
▪ Cluster del producto gráfico y del libro
▪ Cluster Audiovisual Gallego (Clag)
▪ Colegio oficial de Deseñadores de Interior /Decoradores de 

Galicia
▪ Outros (sinalar):
▪ Ningún

▪ Ano última facturación*, despregable cos 
anos 2018, 2019 e 2020 

▪ Última Facturación*, despregable cos 
seguietes valores:
▪ < 20.000 €
▪ 20.000 € a 60.000 €
▪ 60.000 € a 150.000 €
▪ 150.000 €

▪ A facturación respecto ao ano anterior*, 
selector único cos seguintes valores: 
▪ Aumentou
▪ Disminuiu 
▪ Mantívose

▪ Cantos empregados son en plantilla?*, selector 
numérico

▪ Cantos homes?*, selector numérico

▪ Cantas mulleres?* , selector numérico

▪ Cantos son deseñadores?*, selector numérico

▪ Cantas son deseñadoras?* , selector numérico

▪ Ciclo Formativo de Grao Superior*, selector 
numérico 

▪ Grao universitario*, selector numérico 

▪ Máster*, selector numérico 

▪ Doutorado*, selector numérico

Bloque Información da empresa-Datos



Neste espazo engádese a información comercial da empresa (descripción, servizos que ofrece e proxectos 
realizados, entre outra) que será visible por todos os usuarios/as desde a parte pública do portal web

Bloque Información comercial



Os datos que se recollen neste bloque son:

▪ Descrición compañía*, texto de aprox. 150 palabras nun párrafo.

▪ Logotipo da compañía*, arquivo png, gif, jpg ou jpeg dun máximo de 2MB e anchura de 390 píxeles. O 
equipo de coordinación do mapadesenogalego.gal resérvase o dereito de redimensionar a imaxe para 
optimizar a súa visualización.

▪ Tipo de organización*, selector único cos valores Freelance e Empresa

▪ Servizos que ofrece*, selector múltiple no que o usuario  poderá seleccionar o seu ámbito de traballo. 
Consulte no Anexo I a taxonomía de servizos e as súas descricións

▪ Anos de experiencia profesional

▪ Traballos realizados/casos de éxito*, onde o usuario poderá rexistrar un máximo de 6 proxectos cada un 
deles cun máximo de 6 imaxes

▪ Título* 

▪ Cliente

▪ Data

▪ Descripción*, cun máximo 300 palabras

▪ Imaxes*, o usuario poderá introducir entre 1 e 6 arquivos de tipo png, gif, jpg ou jpeg dun máximo de 2MB. Engádese 
a continuación indicacións detalladas da introdución de proxectos e imaxes asociadas

▪ Portfolio de proxectos, onde poderá subir un dossier en formato txt, doc, docx ou pdf dun máximo de 2MB, 
con información dos proxectos realizados

Bloque Información comercial- Datos



Para dar de alta un proxecto (Traballos realizados/casos de éxito) deberá engadir a información e as 
imaxes (entre 1 e 6), tendo en conta que a primeira que engada será a que se visualice na súa ficha. 

O proceso de alta será o seguinte:

1. Premer no botón “Engadir novo”

2. Cumprimentar os datos

3. Engadir imaxes (ver detalles na 
seguinte páxina)

4. Premer no botón “Create”
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Bloque Información comercial- Alta Proxectos

NOTA: As imaxes e proxectos que seleccione deberán corresponderse coas 
categorías seleccionadas. Estas imaxes, así como o contido do seu portfolio será a 
ferramenta a utilizar pola plataforma para validación das categorías  
seleccionadas.



As imáxes que engada colocaranse de forma adaptativa enchendo o espazo ao ancho da pantalla (1170 
píxeles), é dicir,  as imaxes independientemente da súa altura colocaranse automáticamente para ocupar 
todo o ancho sin deixar ocos entre as filas.

Para evitar distorsión das imaxes na visualización recomendámoslle que 
as imaxes teñan sempre un ancho de 390 píxeles!!
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Unha vez subidas as imaxes comprobe como se visualizarán accedendo áo proxecto na pestana Ver, 
editando e recolocando as imaxes. !!
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6ANCHO DE IMAXES: 390 PÍXELES

Algúns exemplos do Layout  con imaxes de anchura 390 píxeles en función da orde de subidas son:

Bloque Información comercial- Introdución de imaxes



Para comprobar como se visualizarán as imaxes acceda áo 
proxecto na pestana “Ver”, premendo no proxecto que desexe e 
selecione a pestana “Editar”, desde onde poderá recolocar as 
imaxes ata atopar a disposicion desexada e ir previsualizando os 
cambios antes de facelos definitivos

Modifique a orde de 
colocación das imaxes 
picando no selector de 
imaxe e arrantrándoa á 
posición desexada

Previsualice a disposición 
das imaxes prema “Gardar” 
cando remate.

Bloque Información comercial- Colocación de imaxes



Os tipos de Servizos de Deseño que se presentan no Mapa de Provedores de Servizos de Deseño 
recóllense na seguinte taboa:

DESEÑO GRÁFICO E 

COMUNICACIÓN VISUAL

 

DESEÑO DIXITAL DESEÑO ESTRATÉXICO DESEÑO INDUSTRIAL E DE 

PRODUTO

DESEÑO DE ESPAZOS  DESEÑO DE MODA

Identidade corporativa ou de 

produto 

Gráfica aplicada e publicidade 

Envase

Editorial

Tipografía

Sinalética

Deseño web e aplicacións 

Deseño de produto dixital 

Animación gráfica e 

audiovisual 

Videoxogos

Realidade virtual e 

aumentada

Design  Thinking

Deseño de 

servizos/experiencias

Deseño de futuros

Deseño para a economía 

circular

Protección do deseño: 

propiedade intelectual e 

industrial.

Outros

Deseño de envases 

Deseño de mobiliario 

Deseño de produto 

Deseño de transporte e 

mobilidade 

Automatización industrial e 

bens de equipo

Deseño de interiores 

Deseño de espazos 

efémeros 

Paisaxismo

Deseño de iluminación

 

Deseño téxtil 

Deseño de 

complementos 

Deseño de calzado 

Deseño de roupa

ANEXO 1- Servizos



DEFINICIÓN DAS CATEGORÍAS DE DISCIPLINAS E ACTIVIDADES DO DESEÑO.

DESEÑO GRÁFICO E COMUNICACIÓN VISUAL

1. Identidade corporativa ou de produto: Representación da imaxe conceptual dunha empresa ou organización, dun 

produto ou servizo, incluso dunha idea. Deseño do logotipo ou marca gráfica, así como dos elementos necesarios 

paradar forma a identidade.

2. Gráfica aplicada e publicidade: Deseño de pezas gráficas e de comunicación(cartel, despregable, infografía, 

etiquetas, etc.)

3. Envase: Solución formal e gráfica para o envase e a embalaxe dun produto.

4. Editorial: Deseño de libros, revistas e publicacións tanto en papel impreso como dixital.

5. Tipografía : Creación dunha tipografía. Deseño caligráfico ou de letra debuxada.

6. Sinalética: Deseño de sistemas de comunicación que cumpren a función de guiar ou organizar.

ANEXO 1- Servizos



DESEÑO DIXITAL

1. Deseño web e aplicacións : Inclúe o deseño de páxinas web e aplicacións para dispositivos electrónicos como 

móbiles, tabletas, etc.

2. Deseño de produto dixital : Deseño de produtos e servizos dixitais que abarca non só a interface gráfica, senón 

tamén UX, investigación e análise, creación deprototipos, implementación de sistemas de deseño, realización de 

tests, etc.

3. Animación gráfica e audiovisual: Proxectos para a comunicación a través de medios dixitais, audiovisuais ou 

multimedia.

4. Videoxogos: Deseño de videoxogos.

5. Realidade virtual e aumentada: Deseño de entornos, escenas ou obxectos de aparencia real e deseño de 

proxectos que permitan á persoa usuaria visualizar omundo real a través dun dispositivo con información gráfica 

engadida.

ANEXO 1- Servizos



DESEÑO ESTRATÉXICO:

1. Design thinking:  Metodoloxía de resolución de problemas para buscar solucións creativas mediante a observación, 
coñecemento dos usuarios e a formación de equipos multidisciplinares que ofrezan diversos puntos de vista dentro 
dun marco de referencia. A metodoloxía Design Thinking empatiza, define, idea, prototipa e testa.

2. Deseño de servizos: Conceptualización e creación de experiencias diferenciais e únicas para os clientes ou usuarios, 
que melloren a súa satisfacción. Consiste en pensar como, cando e onde prestar o servizo a un cliente construíndo 
solucións innovadoras que aporten verdadeiro valor.

3. Deseño de futuros: Proxeccións e creador de realidades futuras deseadas desenrolando para que, con estas 
prediccións, se poidan poñer os medios que nos acerquen a eses escenarios ideais.

4. Deseño para a economía circular: Desenvolvemento de produtos que considera e incorpora variables 
medioambientais como criterio en todo o seu proceso, desde a súa concepción ata a eliminación do mesmo. 

5. Protección do deseño-propiedade intelectual e industrial: Protección xurídica dos dereitos de autor (copyright) e/ou 
patentes, deseños industriais, marcas, etc…

6. Outros:  Marcase outras ou innovadoras metodoloxías e disciplinas aplicadas ao deseño estratéxico.

ANEXO 1- Servizos



DESEÑO INDUSTRIAL E DE PRODUTO

1. Deseño de envases: Deseño de solucións para os envases e embalaxes atendendo a criterios de forma, estrutura e 
material.

2. Deseño de mobiliario: Deseño de equipamento para amoblar tanto en espazos interiores como exteriores.

3. Deseño de produto: Deseño de obxectos de consumo (louza, electrodomésticos, aparatos electrónicos, xoguetes, 

etc.)

4. Deseño de transporte e mobilidade: Deseño integral, incluídos estrutura, interiores e estética de automóbiles, 

embarcacións, aeronaves, bicicletas, e calquera elemento que se empregue para o transporte e a mobilidade.

5. Automatización industrial e bens de equipo: Deseño de sistemas eprocesos, ferramentas, automatismos, 

máquinas e equipamentos para as industrias.

ANEXO 1- Servizos



DESEÑO DE ESPAZOS

1. Deseño de interiores: Intervención do espazo para adaptalo ás necesidades deuso, modificando a estrutura 

interior e aplicando solucións tanto creativas comotécnicas (espazos habitables, comerciais, expositivos, etc.)

2. Deseño de espazos efémeros: Deseño de espazos que teñen unha duración limitada como stands, exposicións, 

escaparates, escenografías/decorados, etc.

3. Paisaxismo: Creación e/ou modificación de espazos exteriores dando forma á paisaxe, alterando os aspectos 

visibles do terreo.

4. Deseño de iluminación: Manipulación da luz nun espazo interior ou exterior. Comprende dende a ideación 

conceptual ata o desenvolvemento do proxectotécnico completo, incluíndo asesoramento e prescrición.

DESEÑO DE MODA

1. Deseño téxtil: Deseño de tecidos e teas. Inclúe tamén o deseño de materiais e acreación de estampados e 

padróns.

2. Deseño de complementos: Deseño de pezas de roupa ou obxectos que acompañan á roupa (xoias, panos, gafas, 

bolsos, etc.)

3. Deseño de calzado: Deseño de calzado, incluídas todas as partes que forman parte do mesmo.

4. Deseño de roupa: Deseño de vestimenta.

ANEXO 1- Servizos



email: programadeseno.gain@xunta.gal 

Teléfono: 881 999 120

Para calquera aclaración 
ou comentario contacte 

connosco en:


