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“Anexo II Presentación electrónica” 
 

 
De acordo co disposto no artigo 24.2 do decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que 
se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas 
entidades dela dependentes (en diante Decreto de Administración electrónica), os 
formularios da solicitude de axuda deberanse obter, cubrir, validar e presentar 
necesariamente polo solicitante a través da aplicación informática á que se accede 
seleccionando o procedemento PR----, dentro do enlace de “Axudas” desta secretaría 
xeral, sita no enderezo da internet “http//imit.xunta.es”. Tamén pode accederse desde o 
enderezo “http://www.xunta.es/presentacion-electronica-da-xunta-de-galicia”, facendo 
uso do enlace dispoñible co procedemento PR----. Estes modelos validados pola 
aplicación informática usaranse para a presentación electrónica, que se describe no 
artigo seguinte. 
 
Para cubrir correctamente os formularios de solicitude, no citado enderezo da internet 
disporase de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polos 
solicitantes. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información 
durante o proceso de obtención dos formularios, poderán dirixirse á Secretaría Xeral de 
Modernización e Innovación Tecnolóxica que adoptará as medidas necesarias para 
facilitar a presentación de solicitudes. 
 
Para a presentación electrónica de solicitudes e demais documentación, considerarase o 
seguinte: 
 
1. Será necesario que o presentador da solicitude sexa a persoa física solicitante ou que 
ostente a representación legal da empresa ou entidade solicitante, e como tal figure 
identificado nos formularios normalizados de solicitude.  
 

2. O presentador deberá posuír algún dos seguintes certificados: 

• DNI electrónico, conforme co disposto no Real Decreto 1586/2009, de 16 de 
outubro, polo que se modifica o Real Decreto 1553/2005, de 23 de decembro, 
polo que se regula a expedición do documento nacional de identidade e os seus 
certificados de sinatura electrónica.  

• Certificado electrónico en vigor baixo a norma X.509 V3 expedido pola Fábrica 
Nacional de Moeda e Timbre – Real Casa da Moeda, conforme co disposto no 
Decreto 164/2005, de 16 de xuño.  

• Calquera outro certificado dixital aceptado polo Rexistro Electrónico da Xunta 
de Galicia.  

Advírtese que os certificados deben ter exclusivamente atributos de persoa física, polo 
que se acredita a vontade de dita persoa física, non sendo válidos aqueles certificados 
electrónicos que ademais están vinculados a persoas xurídicas, xa que a vontade da 
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persoa xurídica está limitada nestes certificados a un determinado alcance (por exemplo: 
exclusivamente para fines tributarios ante a AEAT, gastos menores dunha contía, etc).  

3. Neste tipo de presentación, de conformidade co artigo 35.2 da Lei 11/2007, os 
interesados poderán aportar ao expediente copias dixitalizadas dos documentos que se 
lles requiren, responsabilizándose e garantindo o representante legal da entidade 
solicitante a fidelidade de ditos documentos co orixinal mediante o emprego da súa 
sinatura electrónica. A Administración Pública poderá solicitar do correspondente 
arquivo ou rexistro o cotexo do contido das copias dixitalizadas aportadas. Ante a 
imposibilidade deste cotexo e con carácter excepcional, poderá requirir ao particular a 
exhibición do documento ou da información orixinal. A achega de tales copias implica a 
autorización para que a Administración acceda e trate a información persoal contida en 
tales documentos.  
 
Neste tipo de presentación o solicitante tamén pode identificar determinada 
documentación como “información accesible” polo órgano xestor co que non tería a 
obriga de presentala. En todo caso o solicitante deberá achegar en formato electrónico a 
documentación técnica e económica á que se fai referencia no artigo 5º das bases 
reguladoras. 
 
Para achegar xunto cos formularios normalizados calquera destes documentos en 
formato electrónico o solicitante deberá previamente dixitalizar os documentos orixinais 
obtendo arquivos en formato PDF, cuns requisitos mínimos de resolución a 300 dpi e 
polo menos en branco e negro. A aplicación informática definida na convocatoria, para 
facilitar a obtención dos formularios normalizados, permitirá no momento da 
presentación telemática, anexar aos citados formularios estes arquivos en formato PDF 
sempre que cada arquivo individual non supere os 4 MB. No caso de que un documento 
PDF ocupe máis de dito tamaño, deberá xerarse con menor tamaño, ou partirse en varios 
arquivos PDF para ser anexados separadamente. Calquera outro formato de arquivo 
distinto do PDF non será aceptado pola aplicación informática nin será considerado 
como documentación presentada. 
 
Unha vez asinados co certificado electrónico do presentador os formularios 
normalizados e todos os documentos que acompañen a solicitude, procederase á 
transferencia telemática de dita documentación ao Rexistro Electrónico da Xunta de 
Galicia, creado polo Decreto 164/2005, de 16 de xuño. Unha vez completado o proceso 
de transferencia telemática, efectuarase a anotación correspondente no rexistro de 
entrada, e nese momento, empregando as características da aplicación telemática, 
expedirase un recibo no que quedará constancia do feito da presentación segundo o 
recollido en dito Decreto 164/2005, e que poderá ser impreso e gardado polo interesado. 
A obtención de dito recibo (no que entre outros datos aparecerán a data, hora, e minutos 
da presentación e o número de entrada no Rexistro Electrónico) é o que lle garante ao 
solicitante que a presentación tivo lugar sen erros, e serve para acreditar ante terceiros 
dito feito. 
 
De conformidade co disposto no artigo 10 da Lei 11/2007, o servizo de presentación 
electrónica ante o Rexistro Electrónico respectará os principios de accesibilidade e 
usabilidade de acordo coas normas establecidas ao respecto, estándares abertos e, de ser 
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o caso, aqueles outros que sexan de uso xeneralizado polos cidadáns. Estes principios 
non impiden que algún estándar particular non estea dispoñible. Así mesmo, de 
conformidade coa disposición transitoria única da Lei 11/2007, os Rexistro Telemáticos 
existentes na entrada en vigor de dita lei, como é o caso do creado polo Decreto 
164/2005, serán considerados Rexistros Electrónicos regulándose polo disposto na 
citada lei. 


