
Tutorial de acceso á Sede Electrónica da Xunta de Galicia, para a presentación
electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non contan cun sistema electrónico
específico nin cun modelo electrónico normalizado.

Código PR004A

Para a xestión electrónica de solicitudes é imprescindible contar cun certificado dixital ou da
Chave 365 da Xunta de Galicia

Certificados admitidos https://sede.xunta.gal/sinatura-e-certificados-electronicos-admitidos

Info sobre a Chave365 : https://sede.xunta.gal/chave365

Teléfono de información xeral para aclaracións sobre funcionamiento 012

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE

1) Entrar na web: www.sede.xunta.gal

https://sede.xunta.gal/sinatura-e-certificados-electronicos-admitidos
https://sede.xunta.gal/chave365


Pantalla inicial
da Sede
Electrónica.

2) Introducir
código PR004A
e facer click na
lupa para buscar

PR004A



Seguinte 
pantalla.

4) acceder
pulsando na
pestaña:
TRAMITAR EN
LIÑA



Seguir 
indicacións lendo 
o cadro que 
aparece

facer click 
        en
CONTINUAR





Cubrir os datos da persoa solicitante (tendo en conta que pode ser unha persoa xurídica e 
polo tanto hai que poñer o CIF; caso de clubes deportivos)



Cubrir os 
datos da 
persoa que 
solicita 

 IMPORTANTE: 
porque aquí 
irá a 
notificación 

Marcar. 
ELECTRÓNICA



Que.....(descripción da actividade a realizar, os datos das covas, coordenadas 
no caso de barranquismo, espazo natural ó que pertenece, etc )



Autorización para realizar a actividade de .................... entre os días.... 
e ... (máximo 2 meses) para as seguintes persoas:

Xxxxxx con DNI xxxxx
Xxxxxx con DNI xxxxx

En caso de andainas, carreiras ou actividades que fagan necesario o 
aporte de planos, track ou calquera outra documentación 
imprescindible, hay que relacionalo aquí e aportalo escaneado.



DESTINATARIO
Desplegar e 
escoller

Seleccione:
A Xefatura 
Territorial da 
provincia na 
que esté o 
espazo natural 



UNHA VEZ 
CUBERTO

 (volver á parte 
de arriba da 
pantalla)

-anexar 
documentación 
(si é necesario)

- asinar e 
presentar no 
Rexistro.

-Obter recibo



O noso obxectivo é axilizar o trámite e facilitar ó cidadán a comunicación electrónica coa 
Xunta de Galicia no tempo imprescindible.

Responderemos vía correo electrónico á maior brevidade posible, si o fan constar, tamén 
enviaremos un aviso a través do teléfono móbil.

Non é preciso imprimir o documento de autorización. Será suficiente con ter descargado o 
PDF que achegaremos coa resposta.

É imprescindible que todas as persoas autorizadas teñan unha copia do documento polo que, 
a persoa que a reciba,  debe mandarlla a todos aqueles que participen na actividade e que 
estén relacionados na solicitude.
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