Instrucións para a presentación
electrónica de solicitudes do
procedemento IN408A

1
2
3

Acceder á ficha do procedemento na sede electrónica ................................................................. 2
Preparar a documentación a achegar ............................................................................................ 2
Iniciar a presentación electrónica ................................................................................................. 4
3.1 Iniciar a presentación e identificarse ..................................................................................... 4
3.2 Completar o formulario ......................................................................................................... 5
3.3 Achegar a documentación complementaria .......................................................................... 6
3.4 Asinar a solicitude e a documentación achegada e presentala no rexistro electrónico ......... 8
4 Presentar electronicamente documentación separada da solicitude ............................................. 9
5 Presentar no rexistro presencial a documentación que supere os 50MB .................................... 11
6 Anexo I: Como xerar a pegada ou resumo electrónico dos arquivos que superen os 50MB ..... 12

1

1 Acceder á ficha do procedemento na sede electrónica
O procedemento IN408A está habilitado para realizar tramites relacionados cos seguintes tipos de
instalacións:

Para a realización das solicitudes relativas a este procedemento debe acceder a ficha do procedemento
IN408A, que está accesible no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/tramitar/IN408A
Nesta ficha está dispoñible a información de interese relativa a este procedemento.

2 Preparar a documentación a achegar
Revise a documentación obrigatoria para a presentación de cada solicitude que vaia realizar e que figura na
pestana de “Documentación” da ficha do procedemento.
En función da solicitude que se realice, deberá achegar a documentación esixida na normativa de
aplicación.
No caso de ser necesaria a achega de coordenadas xeográficas, no apartado "Anexos Asociados" da ficha
do procedemento están dispoñibles os modelos que deberá utilizar para achegar a folla de coordenadas
xeográficas.

Lembre que o tamaño máximo do conxunto de documentos achegados a unha presentación na Sede
Electrónica é de 50 MB, e que a sede non admite arquivos comprimidos. Pode consultar os tipos de
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arquivo admitidos na páxina: https://sede.xunta.gal/requirimentos-tecnicos.
¿Cómo proceder nos casos nos que algún dos arquivos que se precisa anexar como documentación
da solicitude supera os 50 MB?
Naqueles casos nos que algún dos arquivos a achegar supera os 50MB e non poda reducir ese tamaño,
debe proceder segundo o indicado no Anexo I destas instrucións, xerando unha pegada electrónica do
arquivo, que deberá achegar coa solicitude (seguindo o indicado no apartado “3.3. Achegar a
documentación complementaria”), e que permitirá comprobar que o arquivo existía no momento de
presentar a solicitude e que non foi modificado.

¿Cómo proceder nos casos nos que os documentos a anexar como documentación xunto coa
solicitude non superan individualmente os 50 MB pero en conxunto superen ese límite?
Naqueles casos nos que a documentación a anexar supere en conxunto os 50 MB deberá:


separar os arquivos electrónicos en subconxuntos que non superen os 50 MB



presentar electronicamente xunto coa solicitude un dos subconxuntos de documentos que non
supere os 50 MB, que inclúa os arquivos de pegada dixital dos arquivos de mais de 50 MB, no seu
caso.



e para presentar os demais subconxuntos de documentos utilizar o trámite de achega de
documentación separada da solicitude, segundo se detalla no apartado 4 destas instrucións, tantas
veces como sexa necesario ata completar a presentación de toda a documentación, xuntando cada
vez un subconxunto de documentos que non supere os 50 MB.
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3 Iniciar a presentación electrónica
Para completar a presentación da solicitude na sede electrónica deberá seguir os seguintes pasos:

3.1 Iniciar a presentación e identificarse
Desde a ficha do procedemento (https://sede.xunta.gal/tramitar/IN408A) pulse no texto "Iniciar presentación
electrónica na sede" da pestana “Solicitude”:

A continuación será necesario que se identifique na Sede Electrónica con calquera dos medios dispoñibles:
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Teña en conta que:


No caso de utilizar as credenciais de Chave365 ou un certificado de persoa física, ten que ter en
conta que deberá achegar a documentación acreditativa da representación ou apoderamento.



Pode obter mais información acerca do sistema de firma fácil Chave365 no seguinte
ligazón:https://sede.xunta.gal/chave365

3.2 Completar o formulario
Unha vez que a persoa se identifica o seguinte paso é completar todos os datos do formulario.
Unha vez remate de cubrir os datos pulse o botón "Continuar", que figura tanto na cabeceira como no pé do
formulario.
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Teña en conta que:


É preciso que o NIF da persoa física que figura no certificado electrónico ou usuario de Chave365
utilizado para a identificación na Sede Electrónica, figure como NIF do solicitante ou do
representante nos apartados correspondentes do formulario.



O formulario pode gardarse en calquera momento pulsando o botón "Gardar". Poderá acceder e
presentar
posteriormente
dito
borrador
a
través
da
Carpeta
do
Cidadán
https://sede.xunta.gal/carpeta-do-cidadan



No apartado do formulario “Datos a efectos de Notificación” será necesario indicar a persoa que
poderá acceder ao Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal.
Lembre que só poderá acceder á notificación cun certificado electrónico asociado ao NIF da persoa
indicada.



No apartado de “Comprobación de Datos” aparecen os documentos que serán obxecto de consulta
electrónica automatizada. No caso de oposición a dita consulta, deberá achegar os devanditos
documentos no seguinte paso 3.3. Achega a documentación complementaria.

3.3 Achegar a documentación complementaria
Neste paso, deberá achegar a documentación complementaria necesaria para a tramitación do
procedemento. No apartado “outros” poderase engadir calquera documentación adicional.


Achege os arquivos de pegada dixital dos arquivos que individualmente superen os 50MB
(extensión .hexhash) segundo o indicado no Anexo I.



Achegue a documentación complementaria que en conxunto non supere os 50MB
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Pulse o botón "Continuar"

Lembre que en función da capacidade dos arquivos que debe anexar xunto coa documentación debe
proceder de xeito diferente.
Así mesmo, teña en conta que:


A documentación que supere individualmente os 50MB, correspondente aos arquivos de pegada
dixital presentados electronicamente, deberá presentala o mesmo día que realice a presentación
electrónica da solicitude no rexistro presencial seguindo o indicado no apartado “5 Presentar
documentación no rexistro presencial que supere os 50 MB”



Pode suceder que, aínda que os documentos a achegar non superen de forma individual os 50 MB,
non poida achegar todos os documentos neste paso na solicitude posto que de forma conxunta se
superan os 50MB. Neste caso, poderá realizar, posteriormente, o trámite “Achega de
documentación separada da solicitude” incluíndo máis documentos á solicitude inicial.
Para realizar o dito trámite debe seguir o indicado no apartado “4 Presentar electrónicamente
documentación separada da solicitude” destas instrucións. Dito trámite, no caso de ser necesario,
deberá realizarse o mesmo día da presentación electrónica da solicitude.
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3.4 Asinar a solicitude e a documentación achegada e
presentala no rexistro electrónico
Neste paso poderá revisar a documentación achegada no paso anterior e que se vai a presentar no rexistro
electrónico. Unha vez revisada, pulse o botón de “Asinar e enviar” para a súa presentación:

Unha vez feita a presentación electrónica poderá descargar o correspondente Xustificante de presentación
no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia.

Teña en conta que:


Se empregou un certificado electrónico no acceso a Sede Electrónica, pediráselle o PIN do
certificado tantas veces como documentos achegara á solicitude.



Se empregou Chave365, recibirá un SMS ó seu teléfono móbil para introducir a clave de sinatura.



No caso de que se producira calquera problema no proceso de sinatura pode acceder ao borrador
de solicitude con toda a documentación achegada accedendo ao apartado "Borradores" da carpeta
do cidadán: https://sede.xunta.gal/carpeta-do-cidadan e optar por "Editar" ou "Presentar", segundo
se detalla na seguinte imaxe.
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4 Presentar electronicamente documentación separada da
solicitude
Para a realización do trámite “Achega de documentación separada da solicitude” na Carpeta do cidadán, as
persoas interesadas deberán entrar, dentro da pestana “Os meus expedientes”, no procedemento no cal
queren realizar este trámite electrónico despois da presentación da solicitude. Neste caso, será necesario
realizar este trámite o mesmo día da presentación da solicitude.
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Unha vez dentro do expediente, no cadro “Accións”, aparecerán todos os trámites electrónicos habilitados
nese procedemento. As persoas interesadas deberán acceder ao trámite “Achega de documentación
separada da solicitude” cubrir o formulario e achegar a documentación que sexa necesaria para a
formalización do trámite.

Cando estea dentro do trámite deberá cubrir o formulario coa información necesaria para realizar a
presentación e anexar a documentación que non puido anexar na solicitude. Igualmente deberá asinar e
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enviar a presentación do trámite.

5 Presentar no rexistro presencial a documentación que
supere os 50MB
Cubrir o modelo normalizado de achega de documentación separada (“Achega de documentación separada
da solicitude”, http://ficheiros-web.xunta.gal/sede/modelos-normalizados/AchegaDocumentacion-G.pdf ) coa
referencia ao documento ou documentos que superan os 50 MB e mencionar o código e o órgano
responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.
Presentar en papel o modelo indicado, xunto coa documentación de gran tamaño en formato electrónico
(CD, DVD, USB...) e de forma presencial, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común, na mesma data da realización da presentación
electrónica.
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6 Anexo I: Como xerar a pegada ou resumo electrónico
dos arquivos que superen os 50MB
Deberá seguir os seguintes pasos:
1. Instalar a aplicación autofirma
Pode descargar a aplicación no seguinte apartado da Sede Electrónica:
https://sede.xunta.gal/requirimentos-tecnicos
ou ben no seguinte enlace:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

2. Xerar o hash ou pegada dixital de cada arquivo maior de 50 MB
Abrir a aplicación Auto Firma v1.5 e Ir a:
HerramentasHuellasdigitalesFicheroCalcualrhuelladigital

Accederá a seguinte pantalla de “Creación de HuellaDigital”, onde deberá adxuntar o ficheiro que supera os
50 MB:
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Deberá pulsar o botón “Generar” e xa aparecerá o documento coa extensión .hexhash coa opción de
gardar. Este arquivo é o que deberá xuntar na Sede Electrónica no paso 3.3. Achega a documentación
complementaria:
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