L

istaxe de Servizos Electrónicos

actualizado a data 1/10/2021
Punto de información e directorio das unidades da Delegación do Goberno en
Galicia e a Subdelegación do Goberno na Coruña
Información e atención á cidadanía.
•

Rexistro electrónico xeral da AGE ACCEDER

•

Rexistro electrónico de apoderamentos (REA) ACCEDER

•

Notificacións electrónicas por comparecencia en sede electrónica (Ministerio de
Política Territorial) ACCEDER

•

Información e verificación de certificados dixitais (FNMT) ACCEDER

•

Cartafol cidadán (Punto de acceso xeral/PAG) ACCEDER

•

Validación de documentos electrónicos ACCEDER

•

Dirección electrónica habilitada ACCEDER

•

Cita previa para a oficina de asistencia en materia de rexistros

•

Queixas e suxestións ante as Delegacións e Subdelegacións do Goberno

ACCEDER

ACCEDER
•

Organigramas, estruturas e directorios (DIR 3) ACCEDER

•

Comprobación de certificados dixitais, firma dixital e sedes electrónicas

(VALIDE)

ACCEDER
• Descarga ou compra de produtos cartográficos, recursos educativos, consulta
personalizada, etc. do Instituto Xeográfico Nacional (Web do IXN) ACCEDER
•

Información sísmica (Web do IXN) ACCEDER

•

Información sobre oficinas de rexistro cl@ve. ACCEDER

.

.
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Servizos dirixidos a inmigrantes en España
•

Solicitude de Información sobre o estado de tramitación de expedientes de
estranxeiría ACCEDER

•

Cita previa de estranxeiría ACCEDER

•

Pagamento taxa 052: Tramitación de autorizacións de residencia e outra
documentación a persoas estranxeiras ACCEDER

•

Pagamento taxa 062: Tramitación de autorizacións de traballo a persoas estranxeiras
ACCEDER

•

Solicitudes telemáticas de autorizacións de estranxeiría e achega telemática de
documentación a procedementos de estranxeiría (MERCURIO) ACCEDER

•

Renovacións de autorizacións de estranxeiría – Presentación ordinaria: Descarga do
Impreso ACCEDER

•

Renovación telemática de autorizacións de estranxeiría (MERCURIO) ACCEDER

•

Achega de documentación por parte das Comunidades Autónomas ou Entidades
locais no ámbito de estranxeiría

•

Descarga

impreso

012:

ACCEDER

Recoñecementos,

autorizacións e

concursos

(sede

electrónica da Dirección Xeral da Policía) ACCEDER
Servizos relacionados con emprego ou emigrantes.
•

Cita previa emprego e emigración ACCEDER

•

Reclamacións ao Estado por salarios de tramitación en xuízos por despedimento
ACCEDER

•

Programa de retorno. Axudas para atender necesidades extraordinarias das
persoas emigrantes retornadas. (Sede electrónica do Ministerio de Inclusión,
Seguridade Social e Migracións). ACCEDER
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Servizos Área Educación
•

Cita previa Educación ACCEDER

•

Homologación de títulos estranxeiros de educación superior a títulos oficiais
universitarios españois de Grao ou Máster que dean acceso a profesión regulada en
España ACCEDER

•

Equivalencia de títulos estranxeiros de educación superior a nivel académico de Grao
ou Máster universitarios oficiais en ramas de coñecemento e campos específicos.
ACCEDER

•

Pago taxa 107 ingreso para homologacións, convalidaciones e equivalencias de
títulos e estudos estranxeiros. ACCEDER

•

Solicitude devolución de ingresos indebidos da taxa 107. ACCEDER

•

Recoñecemento de Títulos universitarios obtidos na Unión Europea para o exercicio
de profesións en aplicación da Directiva 2005/36/CE. ACCEDER

•

Acreditación de Títulos españois en aplicación da Directiva 2005/36/CE. ACCEDER

•

Obtención dun certificado acreditativo de obter convalidación de estudos estranxeiros
por extraviar a credencial que acredita dita convalidación. ACCEDER

•

Pago taxa 059: Expedición de títulos e diplomas académicos, docentes e profesionais.
ACCEDER

•

Solicitude devolución de taxa 059. ACCEDER

Tramitación de expedientes relacionados con explosivos e pirotecnia.
•

Espectáculos con artificios pirotécnicos e disparo de artigos P2 e T2 ACCEDER

•

Carnés de artilleiro/a ACCEDER

•

Autorización para o establecemento ou modificación de talleres ou depósitos de
cartuchería ou pirotecnia ACCEDER

•

Emisión de carnés de responsable de grupo de consumidores/as recoñecidos/as
como expertos/as (RGCRE) (instancia xeral) ACCEDER

•

Autorización de consumidores/as de explosivos eventuais e habituais no ámbito
provincial e autonómico ACCEDER
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•

Autorización de subministración de explosivo

•

Autorización para o uso habitual de explosivos (ámbito provincial) ACCEDER

•

Autorización para o establecemento de venda ou comercialización ao público de

ACCEDER

material pirotécnico ACCEDER
•

Autorización de empresas de voaduras especiais ACCEDER

•

Presentación mensual do libro de rexistro de consumos e actas de uso de explosivos
ACCEDER

•

Autorización para o uso de artigos pirotécnicos en manifestacións festivas ACCEDER

•

Emisión de carnés de experto/a e aprendiz de artigos pirotécnicos ACCEDER

•

Autorización dos tratamentos de eliminación/inertización, reciclaxe/reutilización de
artigos pirotécnicos ou cartuchería ACCEDER

•

Pagamento taxa 054: Servizos prestados por órganos do anterior Mº de Industria e
Enerxía ACCEDER

Expropiacións. Tramitación de expedientes de prezo xusto.
•

Como expropiado/a / representante:
 Consulta do estado do trámite ACCEDER
 Interposición de alegación ACCEDER
 Interposición de recurso de reposición ACCEDER
 Notificación por comparecencia ACCEDER
 Solicitude de intereses por demora na resolución do prezo xusto ACCEDER
 Corrección de erros ACCEDER
 Os meus expedientes ACCEDER
 Comunicación electrónica ACCEDER

•

Como beneficiario/a / representante:
 Alta de expediente ACCEDER
 Descarga modelo 069 para o abono dos custos das sesións dos xurados
provinciais de expropiación forzosa ACCEDER
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 Consulta do estado do trámite ACCEDER
 Interposición de alegación ACCEDER
 Interposición de recurso de reposición ACCEDER
 Notificación por comparecencia ACCEDER
 Corrección de erros ACCEDER
 Os meus expedientes ACCEDER
 Comunicación electrónica ACCEDER

Intervención estatal ante situacións de emerxencia ou catastróficas.
• Solicitude de axudas e subvencións por danos derivados de situacións de emerxencia
ou de natureza catastrófica (Sede electrónica do Ministerio do Interior) ACCEDER
• Alta como colaborador/a radioaficionado/a da rede radio de emerxencia de Protección
Civil (REMER) (Sede electrónica do Ministerio do Interior) ACCEDER
•

Solicitude de subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria a
consecuencia de inundacións e outros efectos dos temporais de chuvia, neve e vento
(AURA) ACCEDER

Vacinación internacional.
•

Cita previa nos servizos de vacinación internacional ACCEDER

•

Taxa Código 058: Taxa por vacinación de viaxeiros/as internacionais ACCEDER

Inspección de farmacia.
•

Solicitude para visita de inspección e levantamento de acta de instalacións de
produtos sanitarios (IPS) (Web da Axencia Española de Medicamentos e Produtos
Sanitarios) ACCEDER

•

Autorización por parte dos servizos de inspección farmacéutica das delegacións de
goberno de expedientes de importación de medicamentos, produtos sanitarios,
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cosméticos e as súas materias primas. (SIFAEX) (Web da Axencia Española de
Medicamentos e Produtos sanitarios). ACCEDER
•

Autorización por parte dos servizos de inspección farmacéutica das delegacións de
goberno de expedientes de exportación de medicamentos e de materias primas
estupefacientes e psicotrópicas. (SIFAEX) (Web da Axencia Española de
Medicamentos e Produtos sanitarios). ACCEDER

Sanidade exterior
•

Inspeccións hixiénico-sanitarias en buques (Aplicación SISAEX). ACCEDER

•

Solicitude certificado de control de sanidade a bordo / Exención de control de
sanidade a bordo (aplicación SISAEX). ACCEDER

•

Solicitude de actuacións relacionadas con controis hixiénico-sanitarios (alertas
sanitarias, traslados de cadáveres, mostras biolóxicas…). ACCEDER

•

Solicitude

de

designación

de

instalacións

fronteirizas

de

control

e/ou

almacenamento sanitario de mercadorías. (Web do Ministerio de Sanidade)
ACCEDER
•

Solicitude de inspección sanitaria para importación de mercadorías de orixe animal e
non animal para uso e/ou consumo humano (web do sistema TRACES da Comisión
Europea) ACCEDER

•

Pagamento taxa 057: Servizos sanitarios ACCEDER

•

Pagamento taxa 060: Taxa por controis de sanidade exterior a carnes e produtos de
orixe animal de países non comunitarios ACCEDER

•

Pagamento taxa 071: Taxa por controis oficiais das importacións de determinados
alimentos de orixe non animal ACCEDER

Sanidade vexetal/Control fitosanitario necesario para a importación/exportación de
produtos.
•

Solicitude de inscrición no sistema informático para comercio exterior de vexetais
(CEXVEG) Exportación e (CEXVEGWEB) Importación (sede electrónica do
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación). ACCEDER
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•

Rexistro oficial de importadores de vexetais, produtos vexetais e outros produtos.
(Web do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación). ACCEDER

•

Autorización previa á introdución desde terceiros países de vexetais ou
determinados organismos nocivos con fins de investigación cando se trate de
material procedente dun país terceiro. ACCEDER

•

Inscrición no Rexistro Oficial de Operadores de Embalaxes de Madeira. ACCEDER

•

Taxa 055: fitosanitarias. Inspección e controis oficiais fitosanitarios (sede electrónica
do MPTFP) ACCEDER

Sanidade Animal/ Control veterinario ás exportacións agroalimentarias e á
importación de pensos e produtos de orixe animal non destinados a consumo
humano
•

Solicitude telemática de documentos sanitarios de exportación/importación a países
terceiros (CEXGAN–Web do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación)
ACCEDER

•

Rexistro e declaración de produtos de orixe animal e non animal importados desde
terceiros países (TRACES – Web do Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación) ACCEDER

•

Pagamento taxa 050: Controis oficiais das importacións de determinados pensos de
orixe non animal ACCEDER

•

Pagamento taxa 080: Inspección e controis veterinarios de produtos de orixe animal
non destinados a consumo humano, que se introduzan en territorio nacional
procedentes de países non comunitarios ACCEDER

•

Pagamento taxa 051: Inspeccións e controis veterinarios de animais vivos que se
introduzan en territorio nacional procedentes de países non pertencentes á Unión
Europea ACCEDER
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Pesca marítima de recreo.
•

Autorización e concursos de pesca para captura de especies sometidas a medidas
de protección diferenciadas (Recreativos- sede electrónica do Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación) ACCEDER

•

Autorización de pesca recreativa en augas exteriores (Sede electrónica do Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación). ACCEDER

•

Autorización para concurso de pesca deportiva (Sede electrónica do Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación). ACCEDER

•

Aporte/ desaporte para baixa de embarcacións/buques de pesca ACCEDER

Xestión económica
•

Solicitude de devolución de ingresos indebidos ACCEDER

Xustiza
•

Descarga formulario solicitude certificado por delitos de natureza sexual ACCEDER

•

Descarga formulario solicitude antecedentes penais ACCEDER

•

Descarga formulario solicitude cancelación de antecedentes penais ACCEDER

•

Descarga formulario solicitude nacionalidade española por residencia ACCEDER

Expedientes correspondientes a sancións administrativas.
•

Cita previa para consulta de expedientes de procedementos sancionadores
ACCEDER

•

Expedición do Modelo 069 por expedientes sancionadores da Axencia Estatal de
Seguridade Ferroviaria (AESF) ACCEDER

•

Acceso a expedientes de procedementos sancionadores: consulta, alegacións
recursos, descarga modelo 069… ACCEDER
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•

Pago de sancións da Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria con tarxeta bancaria
(Sede electrónica do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana)
ACCEDER

Solicitude de autorizacións administrativas.
• Autorizacións para a construción, modificación, ampliación e explotación de
instalacións eléctricas de produción, transporte e distribución (Sede electrónica do
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.) ACCEDER
•

Aprobación do proxecto de execución de instalacións (Sede electrónica do Ministerio
para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.) ACCEDER

•

Autorizacións

administrativas

de

instalacións

de

transporte,

distribución,

almacenamento e regasificación de gas natural (Sede electrónica do Ministerio para a
Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico) ACCEDER
•

Pagamento taxa 054: Servizos prestados por órganos do anterior Mº de Industria e
Enerxía ACCEDER

•

Autorización de uso de armas de fogo antigas ou réplicas en festexos tradicionais
ACCEDER

•

Autorización de armeiros para empresas de seguridade ACCEDER

•

Pagamento taxa 053: Prestación de servizos e actividades en materia de seguridade
privada ACCEDER

•

Autorización de concursos de tiro ACCEDER

•

Autorización de uso de armas regulamentadas incluídas as de avancarga, en lugares
non autorizados ACCEDER

•

Pagamento taxa 056: Recoñecementos, autorizacións e concursos ACCEDER

•

Servizos relacionados co transporte terrestre: axudas ao abandono e á formación,
licenzas comunitarias de transporte, autorizacións bilaterais, etc. (Sede electrónica do
Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana) ACCEDER
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Servizos a empresas e outras administracións.

• Punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACE) ACCEDER
• Plataforma de contratación do sector público (Web Mº de Hacienda) ACCEDER
• Seguimento altas/baixas de alcaldes/ as e concelleiros/as (Portal de EE.LL)
ACCEDER

• Xestión altas/baixas de secretarios/as/ e interventores/as no portal de EE.LL.
ACCEDER

• Recepción de expedientes: Recepción de expedientes por parte das unidades
aprehensoras. Uso módulo de alta de expedientes de unidades aprehensoras
(DROGAS AEUA) para expedientes sancionadores ACCEDER

• Introdución de datos polos Concellos (ISPA) ACCEDER
• Carga de actas por parte das Entidades Locais (Portal de EE.LL.) ACCEDER
•

Inscrición e outras anotacións de provincias no rexistro de entidades locais. ACCEDER

•

Gravación de órganos denunciantes: Infraccións administrativas. Uso módulo de
gravación de órganos denunciantes ( GOD) para expedientes sancionadores ACCEDER
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