
ELIXE GALICIA.
ELIXE AXILIDADE.

FAITE DIXITAL 
CON XUNTA.GAL
Accede aos servizos dixitais da Xunta a través de 
xunta.gal/eservizos e esquécete de horarios, colas e papeis. 
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1/ SEDE ELECTRÓNICA
1.1 QUE É?
O enderezo web sede.xuntal.gal no que realizar as túas xestións online 
coa administración coa mesma validez e garantías que se o fixeras 
presencialmente nunha oficina da Xunta.

Non importa onde esteas, a hora ou o día que sexa, a sede electrónica da 
Xunta está aberta as 24 horas os 365 días ano para que fagas as túas 
xestións cando mellor che veña a ti.

1.2 QUE SERVIZOS OFRECE?
En sede.xunta.gal podes realizar máis de 1.400 xestións online. Solicita axudas, 
prestacións, inscríbete en convocatorias ou rexistros desde o teu dispositivo 
electrónico.

Na Guía de procedementos e servizos da sede tes o listado de xestións dispoñibles para cidadáns, 
empresas e administracións, clasificadas por áreas (cultura, ensino, sanidade, etc.) e por tipos (bolsas, 
cursos, taxas, etc.).

Tamén podes presentar online calquera solicitude, escrito ou comunicación que non estean recollidos 
nesta Guía. Accede á sede e comunícate online con calquera departamento da Xunta.

Esquécete de desprazarte para pedir certificados oficiais e descarga desde a sede electrónica o título 
de familia numerosa e o certificado de discapacidade.

1.3 COMO SE USA?
Empregando o DNI electrónico ou un certificado dixital e, se o prefires, podes utilizar o 
Servizo Chave 365, que che facilita o acceso á sede electrónica a través dunhas claves que 
recibes no teu móbil.

Dáte de alta online en Chave 365, cun certificado dixital ou co DNI electrónico, ou de forma 
presencial, acreditando a túa identidade co DNI ou TIE, na rede de oficinas da Xunta que 
atoparás neste enderezo: 
http://www.xunta.gal/chave365/solicitude.

1.4 COMO PODO CONSULTAR O ESTADO DOS MEUS TRÁMITES?
A través da Carpeta Cidadá, un espazo de consulta individual e de tramitación da sede 
electrónica ao que só ti podes acceder.

Accede aos servizos dixitais da Xunta a través de 
xunta.gal/eservizos e esquécete de horarios, colas e papeis. 

2.1 QUE É?
O sistema de notificacións electrónicas da Xunta que che avisa no teu móbil ou no teu correo 
electrónico de que tes unha notificación da Administración. 

2.2 COMO ME DOU DE ALTA?
No portal notifica.xunta.gal co DNI electrónico ou cun certificado dixital ou ben cando inicias un 
trámite online a través da sede electrónica. Xunto cos teus datos o sistema solicitarache un número de 
móbil e/ou un correo electrónico.

2.3 COMO FUNCIONA?
Como un buzón de correo electrónico ao que accederás a través do portal notifica.xunta.gal. Cada vez 
que a Administración che envíe unha notificación a esa dirección recibirás un aviso no teu móbil ou no 
teu correo electrónico. Activa notifica.gal e esquécete de acumular papeis.

2/ NOTIFICA.GAL

Bótalle un ollo ao catálogo de aplicacións de xunta.gal e leva os servizos no peto. Renova desde o móbil
a demanda de emprego, revisa as notas dos teus fillos/as, planifica unha viaxe, consulta o tempo... 

Tes 28 aplicacións que podes descargar nas stores oficiais dos diferentes sistemas operativos. 

4/ DÚBIDAS E CONSULTAS

3/ APPS

Se tes dúbidas chámanos ao teléfono de atención 012, escríbenos a través do correo 
electrónico 012@xunta.gal ou accede ao soporte técnico de eServizos en xunta.gal.
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