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1. INTRODUCIÓN.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas foi
publicada no BOE o Venres 2 de outubro de 2015.

A súa Disposición derradeira sétima trata da súa entrada en vigor e recolle que:
• Esta lei entrará en vigor ao ano da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
• Non  obstante,  as  previsións  relativas  ao  rexistro  electrónico  de  apoderamentos,  rexistro

electrónico,  rexistro de empregados públicos  habilitados,  punto de acceso xeral  electrónico da
Administración e arquivo único electrónico producirán efectos aos dous anos da entrada en vigor
da lei.

Polo tanto no pasado mes de outubro de 2018 entrou en vigor o referente ao rexistro electrónico.

O artigo 14 da leu 39/2015 trata do dereito e obriga de relacionarse electronicamente coas administracións
públicas indicando no seu punto 2:

En  todo  caso,  estarán  obrigados  a  relacionarse  a  través  de  medios  electrónicos  coas
administracións públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo,
ao menos, os seguintes suxeitos:

a) As persoas xurídicas.
d) Os que representen un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa

Administración.
e) Os empregados das administracións públicas para os trámites e actuacións que realicen con

elas  por  razón  da  súa  condición  de  empregado público,  na  forma en que  o determine
regulamentariamente cada Administración.

Polo tanto os centros, como persoas xurídicas que son, deben relacionarse coas administracións a través de
medios electrónicos e nós, como empregados das administracións públicas, tamén.

De momento, nos rexistros das diferentes sedes da Xunta de Galicia séguese a permitir a presentación non
electrónica da documentación aos centros públicos pero, claramente, máis cedo que tarde, deberemos
relacionarnos coa administración a través da SEDE ELECTRÓNICA.

2. SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS QUE CONTEN CUN SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECÍFICO E
CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO NA SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA.

No enderezo web:

https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos

pódese obter unha lista dos trámites que xa teñen un procedemento deseñado xunto cun modelo de
impreso para cubrir en liña.
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Estes trámites varían en función da época do ano e dos avances que se van facendo sobre trámites novos
polo que é conveniente consultar a lista deses trámites que xa teñan un procedemento deseñado na sede
electrónica.

Para obter dito listado debemos seleccionar no campo “Perfil da persoa solicitante” a opción “Centros de
ensino” e premer en “Buscar”.

Os trámites que apareceron ao facer esta busca en varios momentos foi a que se recolle na listaxe que se
mostra a continuación. Temos que ter coidado porque o listado vai aparecendo progresivamente a medida
que chegamos ao final da pantalla  e remata o listado (van aparecendo, de dez en dez,  a medida que
baixamos na páxina e alcanzamos o final dos procedementos expostos) son os seguintes:

BS307A Declaración responsable de inicio da actividade, prestación de servizos de escolas de tempo libre. 

ED001A  Procedemento  selectivo  de  ingreso  e  acceso  aos  corpos  docentes  de  profesores  de  ensino
secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo
de profesores técnicos de formación profesional e mestres e procedemen

ED002A Intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria. 

ED101A Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada
de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

ED101C Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública
de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

ED301A Autorización de centros privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias. 

ED301B  Modificación de autorización de centros privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non
universitarias. 

ED301C Autorización de centros privados para impartir ensinanzas artísticas. 

ED301D Modificación de autorización de centros privados para impartir ensinanzas artísticas. 

ED301E  Autorización  de  cobro  de  cantidade  por  actividades  escolares  complementarias,  actividades
extraescolares e servizos complementarios a centros docentes privados concertados. 

ED301F Autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos. 

ED301G Modificación da autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos. 

ED301H Extinción da autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos. 

ED313I Plan proxecta. 

ED332A Exención da materia da lingua galega no ensino non universitario en Galicia.

ED340A https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED340A
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ED431E  Axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do
Sistema Universitario de Galicia. 

ED504E Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar
a competencia lingüistíca do alumnado en linguas extranxeiras. 

ED506A Subscrición e renovación dos concertos educativos con centros docentes privados. 

ED506B Modificación dos concertos educativos con centros docentes privados. 

ED516A Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios. 

ED531B  Ampliación das ensinanzas plurilingües na etapa posobrigatoria de bacharelato nos centros da
rede de centros plurilingües. 

ED340A  Participación en contratos-programa para  a mellora  do éxito escolar  nos centros  docentes  de
educación infantil,  primaria e secundaria dependentes da Consellería  de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria. 

ED550B Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. 

ED601A  Axudas  destinadas  ao  cofinanciamento  dos  servizos  de  comedor  escolar  xestionados  polas
asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

IN114A Concurso público sobre consumo responsable: Consumópolis. 

MR205A  Atorización e rexistro de entidades que imparten cursos de formación en materia de benestar
animal. 

MR265C Pagamento da axuda para a subministración de produtos aos centros escolares. 

MR269A  Autorización e axuda para a distribución de froita fresca ao alumnado de centros escolares de
Galicia. 

MR269B  Pagamento da axuda para a distribución de froita fresca ao alumnado de centros escolares de
Galicia. 

PR945C  Subvencións  a  clubs,  sociedades  anónimas  deportivas,  seccións  deportivas  e  agrupacións
deportivas escolares para o desenvolvemento de actividades deportivas. 

TR301L Inscrición/acreditación de centros de formación para o emprego. 

TR301M Mantemento da inscrición / acreditación por cambio de titularidade dun centro de formación. 

TR301R  Autorización  para  a  impartición  de  accións  formativas  non  financiadas  con  fondos  públicos
conducentes á obtención de certificados de profesionalidade. 

TR301U  Subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas novas inscritas no
Ficheiro Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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TR330A Recoñecemento da condición de entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia
en captación de ofertas. 

TR802O Certame Cooperativismo no Ensino.

TU502A Premios Camiño de Santiago. 

3.  SOLICITUDES,  ESCRITOS  E  COMUNICACIÓNS  QUE  NON  CONTEN CUN  SISTEMA  ELECTRÓNICO
ESPECÍFICO NIN CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO.

No caso de querer facer un trámite que non estea contemplando nun procedemento específico debemos
utilizar o procedemento:

PR004A Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema
electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

Ao que nos referiremos como “SOLICITUDE XENÉRICA”.

É dicir, para presentar unha AC, para presentar a baixa dun membro do persoal do centro, para remitir os
partes de faltas, as solicitudes de permisos por formación, ... e para facer a maioría das xestións do día a
día dos centros e que queremos que quede constancia no rexistro, debemos utilizar o PR004A mentres non
conten cun sistema electrónico específico.

4. NECESIDADE DUN CERTIFICADO DIXITAL DE PERSOA XURÍDICA PARA UTILIZAR A SEDE ELECTRÓNICA.

Para realizar calquera dos trámites recollidos nos apartados anteriores, é dicir, tanto os que contan cun
sistema electrónico específico e cun modelo electrónico normalizado coma os que ou non debemos ter un
certificado dixital.

• Se  dita  presentación  a  facemos  a  título  persoal  podemos  utilizar  a  CHAVE  365.  Para  obter
información de como solicitala podemos utilizar o enderezo web:

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365?langId=gal_GAL

• No caso de que esteamos a actuar como directores ou directoras dun centro de ensino o que
necesitamos é un certificado dixital de persoa xurídica. Para obter e utilizar dito certificado dixital
temos que seguir os seguintes pasos:

1º. Acudir a unha oficina da AEAT (xeralmente con cita previa) coa documentación necesaria.
Recoméndase preguntar sobre a documentación necesaria pero, de momento, é o NIF do
centro  e  o  nomeamento  como  director  ou  directora.  Nas  oficinas  da  AEAT  xa  nos
informarán de todas as dúbidas que poidamos ter sobre dito certificado dixital e a súa
posterior utilización. Se preferimos a solicitude por Internet pódese obter a información
no enderezo web:
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https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica

2º. Instalar o certificado no ordenador (que debe cumprir uns requisitos, especialmente no
navegador de Internet utilizado do que nos informarán na oficina da AEAT ou ben no
enderezo anterior).

3º. Entrar na SEDE ELECTRÓNICA que non ten que ser necesariamente a da Xunta de Galicia
aínda que é o recomendable.

5. NECESIDADE DUN PROGRAMA DE AUTOSINATURA.

Para poder asinar electronicamente calquera solicitude debemos ter instalado no ordenador un programa
de Autosinatura.

Dito programa pode descargarse na seguinte páxina web:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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6. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS.

Para acceder á SEDE ELECTRÓNICA temos que facelo a través do seguinte enderezo web:

https://sede.xunta.gal/portada

e aparece a seguinte pantalla:

No cadro que está á esquerda da lupa escribimos o procedemento que queremos utilizar. Non é necesario
escribir o código pois podemos escribir parte do texto que da nome ao procedemento.

Así, se queremos utilizar a SOLICITUDE XENÉRICA escribimos PR004A e aparece a seguinte pantalla na que
seleccionamos o procedemento.
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E escollemos “Tramitar en liña”.

E aparece un aviso

Prememos en “Continuar” e nos pide que nos identifiquemos mediante o certificado dixital ou a chave
365. Como estamos a realizar un trámite do centro debemos seleccionar certificado dixital premendo en
“Identificarse con certificado ou DNI e”
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Unha vez feito isto, neste caso aparece un aviso por mor de estar utilizando o PR004A. Para continuar
debemos premer en “Aceptar”.

No caso de que o trámite conte cun sistema electrónico específico e cun modelo electrónico normalizado
non aparecería dito aviso.

A partir dese momento debemos seguir todas as fases:

Débese ter en conta que:
• Debemos cubrir o formulario (co NIF do centro e poñéndoo como Nome/Razón social).
• A documentación a anexar debe estar escaneada.
• Asinaremos a solicitude electronicamente xa que teremos o certificado dixital de persoa xurídica

instalado no ordenador.

IMPORTANTE: Unha vez rematado debemos saír da SEDE ELECTRÓNICA premendo en 
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