GUIA PARA A PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ALEGACIÓNS
POR PARTE DE PARTICULARES
Esta guía describe o procedemento para
presentar de xeito electrónico alegacións a
proxectos industriais tramitados por
organismos da Xunta de Galicia (p.e.

proxectos de Parques Eólicos, Liñas de Alta
Tensión, Explotacións Mineiras, etc.), a través da

Sede Electrónica da Xunta, e por parte de
persoas particulares actuando en nome e
representación propia.

Para podermos tramitar e asinar
documentación de xeito electrónico na Sede
da Xunta, precisaremos estar en posesión
dun Certificado Electrónico aceptado nesta
plataforma ou térmonos rexistrado no
sistema Chave365 (o mesmo sistema
empregado pola Xunta para a xestión dos
certificados COVID-19).
Para presentar alegacións en formato
electrónico, empregaremos o procedemento
de instancia xenérica da Sede Electrónica
da Xunta (PR004A) que se pode utilizar para
presentar
solicitudes,
escritos
e
comunicacións que non conten cun modelo
normalizado. Este procedemento pode
atoparse premendo na seguinte ligazón:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A
Para comeza-lo procedemento de presentación de alegacións, prememos no botón “Tramitar en liña”. Se aínda
non nos identificaramos no sistema, aparecerá un recordatorio sobre as condicións para asinar trámites empregando
certificado electrónico, prememos no botón “Continuar”.
O sitio web redirixiranos ao portal de
identificación, onde teremos que escoller se
desexamos tramita-la presentación das nosas
alegacións empregando o sistema Chave365 (para
asinar con este método deberemos dispor do
telemóbel co que nos rexistramos, para obte-la clave
de asinatura) ou utilizando un Certificado
Electrónico aceptado (para asinar con este método
deberemos ter instalado e configurado o software de
AutoFirma).
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Unha vez nos teñamos identificado, amosarásenos un aviso informando o tipo de trámites para os que se pode
empregar o formulario PR004A, prememos no botón Aceptar e procedemos a segui-los 4 Apartados que nos
permitirán completa-la presentación das nosas Alegacións:

Apartado 1.- Cubrir datos
a) Enchemos os nosos datos coma PERSOA SOLICITANTE
(deixamos baleira a caixa que segue no formulario, de Representación).

b) Enchemo-los DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
i. Seleccionamos que se nos envíen Notificacións sobre o Procedemento
coma Persoa ou entidade solicitante.
ii. Enchemos os datos para Avisos de Notificacións en función de se preferimos
que nos avisen por TELÉFONO MÓBIL ou por CORREO ELECTRÓNICO.
iii. Seleccionamos se preferimos que se nos envíen as Notificacións sobre o Procedemento por Vía
Electrónica ou por Correo Postal.
De escollermos a segunda opción, só especificaremos o ENDEREZO POSTAL para Notificación no caso de
que este enderezo sexa diferente do especificado no apartado de DATOS PERSOAIS.
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c) Seguindo cara embaixo na páxina, especificamos o ASUNTO RELACIONADO, empregando unha descrición
coma no seguinte exemplo (cómpre actualizar esta descrición en función do proxecto contra o que se presentan
alegacións):
Alegacións á RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que
se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de
construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións do parque eólico Mancelo e
da súa infraestrutura de evacuación, situado nos concellos de Covelo e A Cañiza (Pontevedra) e de Avión (Ourense), promovido por
Alto de Mancelo, S.L. (expediente IN408A/2019/019). DOG Núm. 55, do 21 de marzo de 2022.
d) Deixamos o campo de CÓDIGO DO PROCEDEMENTO baleiro.
e) Especificamos a nosa EXPOSICIÓN de razóns, empregando unha descrición coma no exemplo seguinte
(cómpre actualizar esta descrición en función do proxecto contra o que se presentan alegacións):
Á vista da RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se
somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de
construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións do parque eólico Mancelo e
da súa infraestrutura de evacuación, situado nos concellos de Covelo e A Cañiza (Pontevedra) e de Avión (Ourense), promovido por
Alto de Mancelo, S.L. (expediente IN408A/2019/019), e publicada no DOG Núm. 55, do 21 de marzo de 2022; por medio do
documento adxunto a esta solicitude, formulo o conxunto de Alegacións contidas no mesmo.

f) Continuando cara embaixo na páxina, especificamos a nosa SOLICITUDE á administración, empregando unha
descrición coma no exemplo seguinte (cómpre actualizar esta descrición en función do proxecto contra o que se
presentan alegacións):
Que se teñan por formuladas as Alegacións contidas no documento adxunto e, en virtude das mesmas, se atendan as
Solicitudes que se reclaman no mesmo documento de Alegacións.
E, en particular, que se acorde por parte do Órgano Substantivo a DENEGACIÓN da autorización administrativa previa
e da autorización administrativa de construción das instalacións do parque eólico Mancelo e da súa infraestrutura de evacuación
promovidas por Alto de Mancelo S.L.
g) Introducimos a descrición do escrito de alegacións no campo DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
(cómpre actualizar esta descrición en función do proxecto contra o que se presentan alegacións).
h) Seleccionamos se desexamos ou non opoñernos á comprobación dos nosos datos.
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i) Avanzando cara embaixo na páxina, seleccionamos o órgano DESTINATARIO da nosa solicitude. Para
proxectos de Parques Eólicos, de Liñas de Alta Tensión, ou doutras instalacións de xeración eléctrica,
seleccionaremos no primeiro recadro a VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA
E INNOVACIÓN e no segundo recadro escolleremos o órgano concreto ao que nos temos que dirixir, que pode
ser a DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA E RECURSOS NATURAIS ou algunha das
XEFATURAS TERRITORIAIS DA CONSELLERÍA (cómpre sempre escoller o órgano que ditou a resolución que
especificamos no apartado de ASUNTO RELACIONADO).
j) Seguimos até o final da páxina e prememos no botón de CONTINUAR para seguir coa tramitación da
solicitude (en calquera momento tamén podemos premer no botón de GARDAR para salva-los datos da
solicitude que xa temos introducidos por se queremos continua-la tramitación da mesma máis tarde).
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Apartado 2.- Anexar documentación
a) Prememos no botón “Engadir outro documento”, e amosarásenos unha caixa de diálogo onde
introduciremos o título que desexamos darlle ao documento; seguido prememos no botón “Gardar”.
b) Na columna “Ficheiro Anexado” da táboa que nos aparece, seleccionamos “examinar” para cargar o
arquivo de Alegacións en formato pdf (que previamente teremos enchido cos nosos datos persoais).
c) Unha vez verifiquemos que o arquivo se ten cargado correctamente, continuamos cara o final desta páxina e
prememos no botón de “Continuar”.

Apartado 3.- Asinar e presentar no rexistro
Nesta páxina poderemos verifica-la información da solicitude que impos presentar e mais que o documento de
Alegacións fose cargado correctamente. Toda vez esteamos conformes con este contido, podemos proceder a
asina-las nosas Alegacións premendo no botón de “Asinar e enviar”.
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O procedemento de asinatura para remata-la presentación das nosas Alegacións será diferente
dependendo do método que teñamos escollido para nos identificar na Sede Electrónica:
I. De térmonos identificado empregando o sistema Chave365, amosarásenos unha caixa de diálogo onde
deberemos introduci-la clave que teremos recibido por mensaxe por SMS (ao número de telemóbel que
teñamos rexistrado no sistema Chave365). Premendo no botón “Continuar” teremos rematada a
presentación e asinatura das nosas Alegacións.

II. De térmonos identificado utilizando un certificado electrónico aceptado, deberemos premer no botón
“Continuar” e segui-las instrucións para asinar e remata-la presentación das nosas Alegacións
empregando o software AutoFirma.

Apartado 4.- Obter recibo
Unha vez rematamos o proceso de asinatura, chegaremos á última páxina do trámite onde poderemos
descarga-lo xustificante que comproba a realización do trámite e mais unha copia da solicitude de
presentación das nosas Alegacións que vimos de finalizar.
Por último, podemos premer no botón “Saír da presentación” para saír do procedemento de tramitación, e
desconectarnos do sistema da Sede Electrónica para non deixa-la sesión persoal aberta.

Páxina 6 de 6

