
 PRESENTACION SEDE XUNTA 

A).-Serán os interesadosos que deberán cumprimentar a solicitude e subir a documentación á sede

electrónica da Xunta de Galicia para o que seguiran os seguintes pasos: 

Acceso á Sede Xunta 

PASO 1: ACTIVAR A OPCIÓN DE RECIBIR BORRADORES NA SEDE ELECTRÓNICA 

1. Debe acceder á Sede electrónica da Xunta de Galicia no buscador poñer o código do

2. 

1. Buscar o procedemento “que corresponda” (Para acceder  ao procedemento debe premer en

dito código).

2. A continuación debe premer en: Tramitar en liña.
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https://sede.xunta.gal/portada?langId=es_ES
https://sede.xunta.gal/portada


3. Debe identificarse coa chave 365 ou ben co Certificado Dixital
4. Cumprimentar os seguintes datos na pantalla de solicitude:

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE (cubrir tal e como está na seguinte imaxe) 

XXXXX--------

---------------------



PASO 2: ANEXADO DE DOCUMENTACIÓN 

A  continuación  debe  PREMER  en  GARDAR  (se  nese  momento  non  quere  anexar  a 

documentación) ou en CONTINUAR (se a continuación quere anexar a documentación). 

Para iniciar o anexado de documentación debe premer no botón CONTINUAR, ata a páxina de “Anexado 

de documentación “onde aparecerá a lista de documentos a anexar, a partir de ai deberá proceder a 

subir os seus documentos. 

Unha vez anexados os documentos debe premer en GARDAR. No caso de que a súa solicitude esté 
completa debe COMPARTIR BORRADOR.  No caso de que a súa solicitude non esté completa debe 
GARDAR e recuperala mais adiante para completala dende o apartado “os meus borradores” e 
posteriormente compartir borrador.  

EN NINGUN CASO PREMER SOBRE ASINAR E PRESENTAR 



Logo da revisión dos documentos subidos polos interesados, podería ocorrer que se detectase que o 
documento subido non é valido ou porque se teña que emendar algún erro, polo que se podería de novo 
compartir/devolver o borrador á persoa titular da solicitude, para que unha vez o teña solucionado nolo 
volva a compartir. 




