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1. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTACIÓN. 

Para a presentación electrónica de calquera solicitude, escrito ou comunicación os interesados 

deberán empregar a sede electrónica da Xunta de Galicia. Para acceder a sede debe teclear o 

enderezo: https://sede.xunta.gal/portada 

 

Ilustración 1.- Páxina da Sede Electrónica da Xunta de Galicia 

Na propia páxina, na parte inferior, existe unha breve resume de coma proceder en “¿Cómo 

puedo?”, concretamente, “Presentar una solicitud”. 

No campo “Buscar” deberá teclear o procedemento “MT202G” ou “MT202H”, en función da 

documentación que se vaia a remitir.  

• Procedemento “MT202G”: Acceso á plataforma de información en materia de solos 

potencialmente contaminados. 

Este procedemento é empregado para presentar o documento de “DECLARACIÓN” 

para o acceso á plataforma informática de solos para a elaboración de calquera tipo 

de informe de situación do solo (Informe preliminar, informe renovación, informe de 

cese, informe por transmisión de titularidade ou informe por modificación substancial). 

• Procedemento “MT202H”: Información en materia de chans potencialmente 

contaminados. 

Este procedemento é empregado para presentar o informe de situación do solo 

unha vez realizado (Informe preliminar, informe renovación, informe de cese, informe 

por transmisión de titularidade ou informe por modificación substancial). Deberá 

incluírse o xustificante obtido do aplicativo de solos (Ver ilustración 58.- Xustificante de 

entrega do informe de situación). 

https://sede.xunta.gal/portada
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Automaticamente apareceralle o nome completo do procedemento correspondente. 

 

Ilustración 2.- Procura de procedementos na Sede Electrónica. MT202G 

 

Ilustración 3.- Procura de procedementos na Sede Electrónica. MT202H 

Na propia páxina da sede electrónica, mais abaixo, está dispoñible un apartado de axuda no 

que se explica de forma detallada a maneira de presentar a documentación.  

A continuación amósase o aspecto do formulario correspondente ao procedemento MT202G. 

 

Ilustración 4.- Pantallazo formulario procedemento MT202G 
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A continuación amósase o aspecto do formulario correspondente ao procedemento MT202H. 

 

Ilustración 5.- Pantallazo formulario procedemento MT202H. 
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2. REXISTRO 

Para acceder á aplicación telemática dispoñible para a elaboración dos informes de situación 

do solo debe teclear o enderezo http://solos.medioambiente.xunta.es 

 

Ilustración 6.- Páxina de inicio 

 

Ilustración 7.- Accesos directos. Páxina de inicio 

http://solos.medioambiente.xunta.es/
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2.1 Taxa 

A Lei 9/2017, de 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas que modifica o anexo 3 

da Lei 6/2003, de 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade 

Autónoma de Galicia, creou a seguinte taxa: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TAXA 

32.81.00  Informes preliminares de situación e informes de situación en materia de solos 
contaminados  

Esta taxa, que grava a tramitación dos informes preliminares de situación e os informes de 

situación do solo, é aplicable desde o día da entrada en vigor da Lei 8/2017, de 26 de 

decembro, de orzamentos xenerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, é 

dicir, a partir do 1 de xaneiro de 2018. 

Como consecuencia da actualización das tarifas contidas nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 da citada 

Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade 

Autónoma de Galicia, pola Lei de medidas fiscais e administrativas da Comunidade Autónoma 

de Galicia para o ano 2023 o importe da taxa é: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN TAXA IMPORTE 

32.81.00  Informes preliminares de situación e informes de situación en 
materia de solos contaminados  

55,25  

O pagamento das taxas administrativas farase mediante o modelo de autoliquidación (tres 

exemplares autocopiativos). Os códigos necesarios para a cumplimentación do impreso de 

pago da mencionada taxa son: 

CONSELLERÍA DE Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Código 15 

DELEGACIÓN DE Servizos Centrais Código 13 

SERVIZO Fomento e Control da Calidade Ambiental Código 07 

O modelo de autoliquidación das taxas poderá solicitalo en calquera unidade administrativa da 

Xunta de Galicia, ou ben descargalo da páxina web http://www.atriga.gal/es/tributos-da-

comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos. 

Pode facer o pago da taxa en calquera das entidades financeiras colaboradoras da Xunta de 

Galicia, a través dos servizos telemáticos na páxina web https://ovt.atriga.gal >> Empresas e 

Profesionais >> Pago de Taxas e Prezos >> Iniciar pago de taxas, ou ben accedendo a través 

da plataforma telemática de solos http://solos.medioambiente.xunta.es 

Desde o apartado corresponde “Taxa” dos accesos directos da plataforma informática pode 

acceder directamente a información e a oficina virtual tributaria. 

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos
http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos
https://ovt.atriga.gal/
http://solos.medioambiente.xunta.es/
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Ilustración 8.- Información taxa administrativa. Páxina de inicio 

O xustificante do pagamento deberá presentarse acompañando ao xustificante de 

presentación do Informe Preliminar de Situación do solo (IPS) ou Informe de Situación 

do solo (IS) en calquera das súas modalidades (IS de peche, IS de transmisión de titularidade, 

IS por modificación substancial) ou ben xuntarse no apartado “Documentos” da plataforma 

informática. 

Para aquelas empresas que dispoñan de mais dun centro de traballo deberán realizar o 

pago da taxa para cada un deles. 

Non se considerará cumprida a obriga de información en relación cos solos 

potencialmente contaminados, se calquera dos informes de situación do solo que se 

presente, non veñen acompañados co xustificante do citado pagamento. 

2.2 Alta usuarios 

Unha vez na páxina debe premer en “Alta usuarios” para darse de alta como novo usuario (este 

paso é imprescindible para o emprego da aplicación). 

Debe ser a persoa física que vai cumprimentar o informe a que debe darse de alta co seu 

NIF persoal e os seus datos. Non introducir o NIF da empresa. 

É necesario que o/s usuario/s que se rexistre/n en “Alta usuarios” apareza/n no recadro 

“Datos do/s usuarios autorizados” do modelo “DECLARACIÓN” que se indica na 

Ilustración 11.- Modelo declaración, deste manual. 

Recibirá no enderezo de correo electrónico empregado no rexistro, unha mensaxe coa 

verificación do seu usuario e contrasinal, no que se lle indica a ligazón para activar a súa conta, 

para o que ten dous días. 

Unha vez activada a conta, deberá entrar en “Acceso usuarios”. 

Debe seguirse en calquera caso as instrucións SEN SINATURA DIXITAL (a función de 

sinatura dixital está inhabilitada ata novo aviso). 
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3. SOLICITUDE DE ACCESO 

Na pantalla de inicio aparece unha descrición dos pasos a seguir para a solicitude de acceso a 

empresas e centros e a forma de xestionar os expedientes. 

Premendo en “ver máis” en cada apartado descríbese os pasos a seguir en cada caso e que se 

recollen a continuación: 

 

Ilustración 9.- Pantalla de inicio 

Se é a primeira vez que entra na aplicación pode solicitar o acceso a unha ou varias empresas 

e a un ou varios centros/emprazamentos das empresas.  

3.1 Solicitude acceso a un emprazamento 

O primeiro que debe comprobar é se a empresa está no Rexistro de Empresas da Consellería. 

Para isto prema o apartado “SOLICITUDES” e introduza a modo, e sen pegar (teclear o NIF 

manualmente) para que a aplicación poida identificar o NIF da empresa na seguinte pantalla. 
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Ilustración 10.- Solicitude acceso emprazamento. Seleccionar empresa 

O sistema busca automaticamente un NIF coincidente e móstrao. Se non aparece ningún, 

quere dicir que a empresa non está no rexistro de empresas da Consellería e, polo tanto, debe 

solicitar a alta da mesma premendo no separador “Alta emprazamento”, enriba a dereita ou 

premendo a ligazón “formulario de solicitude de creación de empresas”. (Ver apartado 3.2. do 

manual) 

Se a empresa aparece, debe seleccionala. Automaticamente mostraráselle na zona inferior a 

lista de centros/emprazamentos adscritos a esa empresa, tal como se ve na seguinte imaxe 

(centro 1, centro 2, ...): 

 

Ilustración 11.- Solicitude acceso emprazamento. Seleccionar centro 

CIF: Razón social 

Centro 1 
Centro 2 
………. 
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Se o centro/emprazamento ao que desexa acceder non está na lista debe solicitar a alta do 

mesmo premendo a ligazón que aparece na zona inferior “formulario de solicitude de creación 

de emprazamentos”.(Ver apartado 3.2 do manual) 

Se o centro está na lista, ten que premer o botón "DECLARACIÓN" e descargar o documento 

asociado. Ten que cubrir este documento (debe ser asinado por un responsable da empresa), 

e envialo a través da Sede Electrónica da Xunta, de acordo ás indicacións do apartado  

“1. Presentación electrónica de documentación” deste manual. Para a remisión da 

declaración deberán empregar o procedemento “MT202G” da Sede Electrónica da Xunta. 

Aínda que o representante legal da empresa e o usuario rexistrado coincidan deberán 

presentar igualmente a declaración. 
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O documento que se descargará é o seguinte: 

 

Ilustración 12.- Modelo declaración 

No apartado concreto de centros, deberá indicar, no caso de coñecelo, o nº de expediente ou 

no seu defecto os datos do enderezo do emprazamento do que desexa solicitar acceso á 

aplicación (dirección, CP, concello, provincia). 
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É importante que engada un número de teléfono e/ou correo electrónico para poder 

contactar e resolver dúbidas no caso de ser preciso. 

3.2 Formulario Alta EMPRESAS/EMPRAZAMENTOS 

A continuación móstrase o formulario a cumprimentar no caso de que a 

empresa/emprazamento non exista no Rexistro de Empresas da Consellería e teña que realizar 

a súa alta. Os datos en amarelo son obrigatorios. 

 

Ilustración 13.- Formulario alta empresas/emprazamentos 
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A continuación detallase información para a súa cumplimentación: 

➢ Coordenadas UTM do emprazamento (referidas ao centro da parcela ou parcelas): 

Para cumprimentar os datos solicitados pode consultar a páxina gratuíta na que obterá as 

coordenadas localizando o emprazamento xeograficamente: httpS://sixpac.xunta.es/ 

Nota: Deberá escollerse do despregable dos datos das coordenadas, o Datum “ETRS89”. 

Exemplo: 

Coordenadas UTM da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (Santiago de Compostela) 

Reposta: Coordenadas UTM (539.290, 4.748.406) 

 

 

 

Ilustración 14.- Exemplo coordenadas UTM 

➢ Datos complementarios 

É moi importante que introduza os datos complementarios co obxectivo de que un técnico 

poida decidir se ten que presentar o IPS. Debe marcar as caixas de verificación 

correspondentes no caso de que supere as cantidades indicadas. 

 

Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda 

https://sixpac.xunta.es/
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➢ CNAE Principal 

Debe indicar o CNAE ou CNAES do centro de traballo. Para seleccionar o CNAE ou 

CNAES debe premer o botón EDITAR. A lista de CNAES se corresponde coa clasificación 

do 2009. Pode consultar toda a Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 

(CNAE-2009) no R.D. 475/2007, do 13 de abril. 

Unha vez cumprimentados todos os campos do formulario de alta empresas/emprazamentos 

debe premer o botón “Enviar”.  

No caso de altas de empresas/emprazamentos deberán ademais solicitar o documento 

“DECLARACIÓN” ao seguinte enderezo electrónico cuestions.solos.medio.ambiente@xunta.gal 

informando que se trata dunha empresa ou centro de traballo que non constaba no Rexistro da 

Consellería e do que enviaron a solicitude de alta. Tamén deberán indicar neste correo os 

datos da empresa, o enderezo do centro de traballo e o ano de inicio da actividade.  

Para aqueles casos nos que haxa que dar de alta unha empresa deberá ademais 

achegarse copia das escrituras de constitución e da tarxeta de identificación fiscal. 

NON SE VALIDARÁ NINGUNHA SOLICITUDE DE ALTA MENTRES NON SE RECIBA O 

DOCUMENTO “DECLARACIÓN”. É imprescindible a súa recepción para continuar co 

procedemento. 

NOTA: No caso de tratarse dun inicio de actividade é moi importante que indiquen na 

declaración en maiúsculas e subliñado que se trata dun IPS POR INICIO DE ACTIVIDADE 

en trámites coa licenza. 

Ten que cubrir este modelo de declaración que se lle remite (debe ser asinado por un 

responsable da empresa), e envialo a través da Sede Electrónica da Xunta, de acordo ás 

indicacións do apartado “1. Presentación electrónica de documentación” deste manual Para a 

remisión da declaración deberán empregar o procedemento “MT202G” da Sede 

Electrónica da Xunta. 

Aínda que o representante legal da empresa e o usuario rexistrado coincidan deberán 

presentar igualmente a declaración. 

Unha vez teña rexistro de entrada a DECLARACIÓN no servizo e sexa validada polos 

técnicos o/s usuario/s autorizado/s recibirán unha mensaxe de aviso ao seu correo 

electrónico para acceder ao expediente e cumprimentar o informe de situación do solo 

correspondente. 

4. ¿COMO SOLICITAR O IPS/IS? XESTIÓN DE EXPEDIENTES 

Recibida a confirmación de acceso aos expedientes solicitados debe acceder á aplicación 

no enderezo indicado anteriormente e premer en “Acceso usuarios rexistrados”. 

mailto:cuestions.solos.medio.ambiente@xunta.gal
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Deberá introducir os seus datos de usuario que empregou para darse de alta. 

 

Ilustración 15.- Pantalla acceso usuarios rexistrados 

Para visualizar a listaxe de expedientes aos que ten acceso debe seleccionar a opción do 

menú “Expedientes” situada na parte superior tal e como se amosa na seguinte imaxe. 

 

Ilustración 16.- Pantalla de inicio. Expedientes 

Unha vez que preme en “Expedientes”, na táboa que se mostra deben aparecer todos os 

expedientes aos que ten acceso e por tanto dispoñibles. No caso de que non apareza ningún 

quere dicir que aínda non foi validado o acceso aos expedientes por parte dos técnicos da 

Consellería. 

Para acceder á información dun expediente só ten que premer a icona que aparece á súa 

dereita. 

CORREO ELECTRÓNICO REXISTRADO 

CONTRASINAL REXISTRADA 
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Ilustración 17.- Pantalla coa listaxe de expedientes dispoñibles 

4.1 Solicitude de informes 

Unha vez prema na icona da dereita (forma de lapis) do expediente, se é a primeira vez que 

accede a este, poderá ver a información completa deste, tal e como se observa na seguinte 

imaxe: 

 

Ilustración 18.- Pantalla inicial de expediente. Solicitude informe. 

Nome das empresas 
(CIF) 

Denominación dos 
emprazamentos 

Nº expediente 
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Esta páxina está dividida nas seguintes seccións: 

Datos da empresa / datos do centro: neste apartado móstranse os datos da empresa, 

enderezo e datos do centro. Os datos son só de lectura e non se poden modificar. Se 

algún dato dos mostrados é incorrecto debe poñerse en contacto coa Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través do teléfono 659 659 129 ou ben 

empregando o correo cuestions.solos.medio.ambiente@xunta.gal 

Informes solicitados: Unha vez solicita o informe que desexa cumprimentar no apartado 

“Outros informes dispoñibles”, apareceralle nesta táboa o acceso ao informe solicitado. 

Para acceder e cubrir os informes só ten que premer a icona da dereita. 

Subsanacións: Nesta táboa vai poder realizar as subsanacións de informes cando así 

sexa requirido (ver punto 6 do manual) por persoal da Consellería. 

Outros informes dispoñibles: Apartado no que o usuario solicitará o informe que desexa 

realizar, só ten que premer a icona da dereita. Os informes dispoñibles os que usuario 

pode realizar segundo o caso son: 

• Informe de cese (o titular vai pechar a actividade no emprazamento). 

• IS cambio de titularidade (cando se vai producir a transmisión da titularidade da 

actividade do emprazamento a outra empresa ou ben se produza un cambio no NIF 

da empresa titular). 

• IPS (cando é a primeira vez que realiza o informe de situación do solo). 

• IS (cando vai realizar unha renovación do informe de situación presentado hai 5 anos) 

ou cando ten lugar unha modificación substancial da actividade. 

Unha vez o usuario preme o informe que desexa cumprimentar (por exemplo a realización do 

informe preliminar de situación (IPS), este pasa a informes solicitados e a pantalla de 

información do expediente pasa a ter o seguinte aspecto: 

mailto:cuestions.solos.medio.ambiente@xunta.gal
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Ilustración 19.- Informe solicitado 

Neste punto xa non ten a opción de solicitar outro tipo de informe. No caso de que solicitara por 

erro un IS que non era o desexado (por exemplo un IS de peche cando quería solicitar un IS de 

revisión) advirta do erro a través do teléfono 659 659 129 ou a través do correo 

cuestions.solos.medio.ambiente@xunta.gal, no que se lle indicarán os pasos a seguir. Lembre 

indicar sempre os datos do expediente cando realice as súas consultas (nº de expediente, NIF, 

etc.). 

5. ¿COMO CUBRIR O IPS/IS?. ELABORACIÓN DO INFORME DE 

SITUACIÓN 

Para comezar a cumprimentar o informe solicitado o usuario debe premer a icona da dereita do 

informe para editar o elemento (forma de lapis). 

A imaxe seguinte mostra o aspecto xeral dos apartados a cumprimentar. Para editar os datos 

dun apartado do emprazamento ou consultalos seleccione o mesmo e prema o botón 

“SELECCIONAR”. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cuestions.solos.medio.ambiente@xunta.gal
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Ilustración 20.- Ficha completa dos apartados do informe de situación 

 

 

 

 

No último apartado do informe “Documentos”, poderá xuntar todos os arquivos,(documentos 

dixitais) que necesite engadir para aclarar información ou ben a documentación que se require 

nalgúns apartados concretos (foto aérea, planos/croquis,...) 

IMPORTANTE: Para modificar documentos engadidos con anterioridade deberá seleccionar o 

icona “X” de eliminar arquivo e posteriormente engadir o novo arquivo seleccionando o botón 

“Novo”.  

A continuación explícase os diferentes apartados do formulario para cumprimentar o informe de 

situación do solo. Lémbrase que, en todos os apartados, os campos en amarelo son 

obrigatorios. 

É importante non deixar apartados en branco. No caso de que algún aspecto non lle aplique 

indique “non aplica” e no caso de que sexa un campo numérico, poña un cero. Pode engadir 

documentos con aclaracións no apartado “Documentos”. 

5.1 Datos do emprazamento 

DATOS XERAIS DO EMPRAZAMENTO 

Neste formulario debe indicar os datos xerais do emprazamento: datos do emprazamento, 

breve descrición da actividade, titulares e persoas de contacto do emprazamento. 

DEBE ACCEDER A CADA UN DOS APARTADOS DA FICHA E CUMPRIMENTAR OS 

DATOS REQUIRIDOS, para o que ten que premer no botón do despregable da dereita 

que aparece en cada un destes apartados.  
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Ilustración 21.- Formulario datos xerais do emprazamento 

Datos do emprazamento:  

Os datos sombreados en gris son de lectura (denominación, enderezo, concello, ano de inicio 

de actividade e código postal) e por tanto non poden ser modificados polo usuario. Se o dato 

do ano de inicio da actividade é incorrecto debe especificalo no recadro existente para a 

descrición da actividade. O inicio da actividade considérase para o emprazamento, 

independentemente de que antes a actividade fose realizada por algún outro titular. 

No apartado “capacidade produtiva” debe indicarse a capacidade/produción anual da 

actividade no emprazamento que será función da actividade que se desenvolve, así como as 

unidades as que se refire este dato numérico. 

Exemplo: 

Nunha actividade de taller de vehículos, referirase ao nº de vehículos reparados, no caso dunha estación de servizo, 

aos metros cúbicos vendidos de combustible,... 

Descrición da actividade: 

Detallarase de forma breve a actividade que se realiza no emprazamento e as posibles 

particularidades da mesma (actividades secundarias, instalacións compartidas, aclaracións, 

etc). 

Titulares da actividade: 

Debe indicarse os datos dos titulares. Pode engadir un ou varios. Pode engadir, eliminar ou 

editar os datos dos titulares. 
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Persoas de contacto: 

Persoas de contacto para o emprazamento. Pode engadir un ou varios. Indique aquí o nome 

das persoas e datos coas que os técnicos poden poñerse en contacto no caso de precisar 

algunha aclaración, resposta, etc. Pode engadir, eliminar e editar os datos das persoas de 

contacto. 

CNAE 

Neste apartado indicarase o CNAE da actividade/s que se levan a cabo no emprazamento. 

Debe engadir tanto o CNAE das actividades principais como secundarias. 

Exemplo: 

Unha empresa que realiza a actividade de transporte de mercadorías e dispón dun emprazamento que emprega como 

aparcadoiro dos seus vehículos e no que ademais realiza as tarefas de mantemento destes deberá indicar o CNAE no 

só do transporte de mercadorías, senón  tamén deberá engadir o referente ao mantemento de vehículos de motor. 

 

Ilustración 22.- Formulario CNAE 

Nota: Os CNAES que se mostran correspóndense coa clasificación dos CNAES 2009. 

Engadir un CNAE: para engadir un novo CNAE, seleccióneo na lista inferior e prema o botón 

ENGADIR. Si o seu CNAE non esta na lista, indique no campo OUTROS o seu CNAE ou 

actividade. Pode engadir un ou varios CNAES nesta lista.  

Eliminar un CNAE: para eliminar un CNAE da lista superior só ten que seleccionalo e premer o 

botón ELIMINAR.  
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Buscar: pode realizar unha busca selectiva dos CNAES na lista inferior. Só ten que introducir 

unha parte do código ou da descrición e premer o botón BUSCAR.  

INFORMACIÓN HISTÓRICA DO EMPRAZAMENTO 

Neste formulario debe indicar, no caso de que existiran, as actividades anteriores á actual, así 

como se coñece que existira a mesma actividade pero baixo titularidades diferentes. No caso 

de coñecer a razón social da actividade anterior pero non o CIF é preferible que se indique 

A00000000 pero que non se omita información. 

Se na lista “tipo de actividade” indica Industrial, debe indicar a actividade no campo “especificar 

actividade industrial”. 

 

Ilustración 23.- Formulario información histórica do emprazamento 

COORDENADAS UTM DO EMPRAZAMENTO 

Para buscar as coordenadas UTM pode ver o exemplo indicado no apartado “3.2. Formulario 

Alta Empresas/emprazamentos” deste manual (Ilustración 14). As coordenadas deben 

introducirse no sistema ETRS 89. 

 

Ilustración 24.- Formulario coordenadas UTM do emprazamento 

Ademais debe xuntar no apartado “Documentos”, unha fotografía aérea da instalación que 

pode descargar de Internet en páxinas gratuítas coma: http://www.sedecatastro.gob.es/, 

https://sixpac.xunta.es. 

 

 

 

http://www.sedecatastro.gob.es/
https://sixpac/
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PLANOS 

Neste apartado deberá xuntar os planos de interese: situación, instalación, rede de drenaxe, 

situación de depósitos,... 

Para instalacións e emprazamentos sinxelos, e no caso de non dispoñer de planos poderá 

remitir un croquis, incluso realizado á man, que sexa lexible e explique os principais elementos 

na instalación. Para emprazamentos complexos como por exemplo estacións de servizo non é 

valido remitir croquis. 

Esta información debe incluíla no apartado de documentación ou premendo directamente na 

ligazón indicada en pantalla.. No caso de que o seu tamaño sexa superior ao que permite a 

aplicación, deberán achegarse a través da Sede Electrónica da Xunta xunto co xustificante de 

elaboración do informe.  

 

Ilustración 25.- Formulario planos 

AMPLIACIÓNS E MODIFICACIÓNS DO EMPRAZAMENTO 

Neste apartado deben indicarse no caso de existir, as modificacións, melloras, ampliacións e 

reducións das instalacións. Para cada rexistro pode consultar a información, modificala e 

eliminala. Deben incluírse cambios tales como melloras no pavimento, incorporación/ anulación 

de depósitos, ampliación de naves, instalación de sistemas de seguridade, novos almacéns... 

A aplicación indica de forma predeterminada que non existen modificacións, en caso de existir 

debe responder que si, e premer no botón “novo” para cumprimentar a información solicitada e 

que se mostra na imaxe seguinte. 

 

Ilustración 26.- Formulario das ampliacións e modificacións do emprazamento 
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CONTORNO DAS INSTALACIÓNS 

Débese indicar o tipo de contorna que existe ao redor das instalacións para un radio de 500m. 

 

Ilustración 27.- Formulario da contorno do emprazamento 

PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AUGAS 

Neste formulario debe indicar a localización dos puntos de captación de auga e máis o uso que 

se lles da. Indicar que con puntos de captación de augas se refire a existencia de pozos de 

auga subterránea no emprazamento e/ou nos seus arredores.  

En caso afirmativo debe encher ambas as listas, e ten que facer isto para cada punto de 

captación de auga existente. 

 

Ilustración 28.- Formulario dos puntos de captación de augas 

SUPERFICIE DO EMPRAZAMENTO 

Este apartado está referido a totalidade da superficie do emprazamento. Deberá encher todas 

as listas. 

 

Ilustración 29.- Formulario da superficie do emprazamento 
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ÁREAS DE PRODUCIÓN 

Con áreas de produción refírese ás diferentes zonas nas que se pode dividir a instalación. 

Exemplo: 

Unha empresa que realiza a actividade de mantemento e reparación de vehículos de motor (taller) poderá distinguir as 

seguintes zonas no seu emprazamento: almacén de produtos (zona onde almacena os filtros de aceite, lubricantes, 

pezas, frenos,..sen usar), almacén de residuos, zona de produción (zona onde repara os vehículos), oficina,... 

As áreas de produción están clasificadas en diferentes apartados. Se algunha das zonas de 

produción do emprazamento non está en ningún dos apartados, debe incluíla no apartado 

Outras zonas. 

Só pode incluír unha zona por cada apartado, excepto no caso de Outras zonas en que pode 

engadir as que desexe. Para cumprimentar as diferentes zonas debe premer no botón “NOVA” 

en cada caso. 

 

Ilustración 30.- Formulario das áreas de produción 

REDE DE DRENAXE 

Neste apartado deben distinguirse entre as augas industriais ou de proceso e as augas pluviais 

(augas de chuvia). 
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Ilustración 31.- Formulario da rede de drenaxe 

No caso das listas Destino e Tratamento, se escolle o valor “Outros” debe especificar na caixa 

de texto da dereita (“Outro destino”, “Outro tratamento” ) o outro destino e tratamento que se 

lles da, eliminando o guión.  

Nota: Colector da rede de saneamento municipal refírese á rede municipal, e descarga a canle natural, 

refírese a un río ou regato. 

ACCIDENTES NO EMPRAZAMENTO 

Neste formulario debe indicar os accidentes producidos na parcela, no caso de existir. En caso 

afirmativo debe premer no botón “novo” e cumprimentar todos os campos para cada un dos 

accidentes acontecidos. É importante que indique as cantidades nas unidades indicadas. 

 

Ilustración 32.- Formulario de accidentes no emprazamento 

DENUNCIAS, QUEIXAS OU SANCIÓNS 

Nesta táboa pode consultar, modificar e dar de alta todas as denuncias, queixas ou sancións 

relativas ao emprazamento por vertidos, emisións, residuos, po, etc 

 

Ilustración 33.- Formulario de denuncias, queixas ou sancións 
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AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS 

No caso de realizar o vertido das augas residuais ou de proceso a canle natural deberá remitir 

copia da autorización para este vertido así como as analíticas feitas. No caso de non dispoñer 

de autorización, deberá solicitala e xuntar o xustificante da súa solicitude. 

 

Ilustración 34.- Formulario autorización de vertido 

Esta documentación deberá xuntarse no apartado “Documentación” ou premendo directamente 

na ligazón indicada en pantalla. 

SISTEMAS DE XESTIÓN 

En caso afirmativo debe premer no botón “novo” e cumprimentar todos os campos para cada 

un dos sistemas de xestión medioambiental do emprazamento. 

 

Ilustración 35.- Formulario sistemas de xestión 

ANALÍTICAS E ESTUDO DO SUBSOLO 

Deberá indicar se realiza ou realizou algún estudo de control do solo e/ou das augas 

subterráneas. En caso afirmativo deberá premer o botón “Novo” e cumprimentar os diferentes 

apartados que se indican e ANEXAR COPIA DOS DEVANDITOS INFORMES OU ESTUDOS 

ASÍ COMO OS RESULTADOS ANALÍTICOS PERIÓDICOS.  

Esta documentación deberá xuntarse no apartado “Documentación” ou premendo directamente 

na ligazón indicada en pantalla. No caso de que polo seu volume non se poida introducir na 

aplicación, deberá remitirse a través da Sede Electrónica da Xunta xunto co xustificante de 

elaboración do informe. 

A omisión deste tipo de información é sancionable. 
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Ilustración 36.- Formulario de analíticas e estudos do subsolo 

ANEXO ACERCA DO SECTOR DE ACTIVIDADE 

En función do CNAE indicado polo usuario nos datos xerais do emprazamento a aplicación 

engloba de forma automática a actividade que se realiza nalgún dos sectores existentes (taller, 

química, madeira, metal, gasolineira,...), de forma que debe cumprimentarse o/s apartado/s que 

aparezan na ficha do informe. 

 

Ilustración 37.- Exemplo de sectores de actividade existentes 

Nota: Non sempre aparece o apartado “anexo acerca do sector de actividade”, por exemplo ás empresas 

que se dedican ao transporte non lles aparecerá ningún anexo por cumprimentar. 

O usuario debe SELECCIONAR no apartado do formulario, o sector, no caso de aparecerlle, e 

cumprimentar os datos solicitados. 

PECHE DEFINITIVO DE ACTIVIDADE 

Este apartado unicamente deberá cumprimentarse no caso de que se vaia levar a cabo o 

peche definitivo da actividade no emprazamento. 

En caso afirmativo deberá ademais no apartado “Documentos” xuntar un documento 

que xustifique o dito cese da actividade no emprazamento (copia da baixa en facenda, 

baixa en Industria, ...). 
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Ilustración 38.- Formulario de datos de cese de actividade 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Cumprimentar os campos indicados na ficha.  

No caso de que se vaia levar a cabo a transmisión da titularidade da actividade no 

emprazamento, ademais de indicalo nesta ficha deberá no apartado “Documentos” xuntar 

un documento que xustifique o dita transmisión de titularidade da actividade (copia da 

solicitude de transmisión en industria, no concello...) 

 

Ilustración 39.- Formulario de datos complementarios 
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5.2 Datos da/s parcela/s do emprazamento 

Debe premer na icona da dereita dos datos da/s parcelas/ do emprazamento para acceder ao 

formulario correspondente. 

Neste apartado ten que indicar cada unha das parcelas que compoñen o seu emprazamento. 

 

Ilustración 40.- Pantalla de acceso a datos da parcela 

Alta dunha parcela: Para dar de alta unha parcela prema a icona  +. Deberá dar de alta tantos 

emprazamentos como parcelas como emprazamentos ocupa a instalación.  

Eliminar unha parcela: Para eliminar unha parcela seleccione esta na lista e prema a icona  X  

Editar unha parcela: Para editar e consultar os datos dunha parcela seleccione a mesma na 

lista e prema o botón “SELECCIONAR”. Na lista da dereita “Apartados do formulario” van 

aparecer os formularios dispoñibles, no caso das parcelas só aparece un, “Datos das parcelas” 

tal e como mostra a imaxe anterior. Seleccióneo e prema o botón “SELECCIONAR”. A 

aplicación mostrará o seguinte formulario onde editar os datos da parcela. 

 

Ilustración 41.- Formulario datos e propietario parcela 

No caso de dispoñer de varias parcelas debe encher o formulario anterior por cada unha delas. 

Unha vez que garde os datos da parcela debe indicar os datos do propietario ou propietarios 

da parcela/s premendo o botón “Novo”. 
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É imprescindible cumprimentar o apartado referencia catastral e propietario da parcela. 

O dato da referencia catastral do emprazamento figura no recibo de pagamento do IBI ou ben 

pode consultala na páxina web gratuíta do catastro https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

Exemplo: 

Busca da referencia catastral empregando a páxina web da Sede Electrónica da Dirección Xeral do Catastro 

https://www1.sedecatastro.gob.es/. Premer a icona “Consulta de cartografía, datos catastrais e busca de referencia 

catastral”. 

 

A páxina da Sede Electrónica do Catastro, dispón dunha axuda para a busca de referencias catastrais segundo os 

parámetros de entrada. 

 

Exemplo de referencia catastral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda situada no municipio de 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

https://www1.sedecatastro.gob.es/
https://www1.sedecatastro.gob.es/
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Busca da referencia catastral empregando a opción “Localización”. Neste caso os parámetros de busca son: provincia 

(A Coruña) e municipio (Santiago). Despois premer na icona “Cartografía”. 

 

Para delimitar a busca do emprazamento pode empregar como referencia as coordenadas UTM do emprazamento 

(abaixo a esquerda) como referencia numérica para facilitarlle a busca da parcela no municipio no que se encontra. 

 

 

Unha vez localizada a parcela debe premer na finca catastral, co que se mostrará os datos do inmueble. 

Posteriormente prema en “Consulta Descritiva e Gráfica”.  
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Obterá un documento en pdf, cos datos da referencia catastral e información gráfica da parcela. 

 
 Ilustración 42.- Exemplo búsqueda referencia catastral dunha parcela 

Importante: No caso de que o titular da actividade non coincida co propietario da parcela onde 

se sitúa esta é imprescindible achegar o enderezo de notificacións do propietario como 

información complementaria da solicitada no formulario. Pode achegar esta información no 

apartado “Documentos”. 

5.3 Materias consumidas 

Debe premer na icona da dereita de materias consumidas para acceder ao formulario 

correspondente. 

Neste apartado ten que indicar cada unha das materias consumidas empregadas ou 

manipuladas no seu emprazamento. Lémbraselle que, con materia consumida se refire tanto a 

materias primas, materias auxiliares ou produtos. 

Ademais deberá indicar as frases de risco asociadas coa materia indicada. 

Exemplo: 

Unha empresa que realiza a actividade de mantemento e reparación de vehículos de motor (taller) deberá indicar 

materias como aceite, lubricante, filtros de aceite, baterías, ... 
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Ilustración 43.- Pantalla de acceso a materias consumidas 

Alta dunha materia: Para dar de alta unha materia prema a icona  +. A aplicación mostrará un 

formulario onde introducir os datos para esa materia, tal como recolle a seguinte imaxe. 

Eliminar unha materia: Seleccione a materia na lista e prema a icona X 

Editar unha materia: Para editar e consultar os datos dunha materia seleccione a mesma na 

lista e prema o botón SELECCIONAR. Na lista da dereita van aparecer os formularios 

dispoñibles. Seleccione o que corresponda aos datos que desexa editar e prema o botón 

SELECCIONAR. A aplicación mostrará un formulario onde editar os datos da materia ou as 

frases de risco. 

Na lista da dereita pode ver os diferentes formularios que poden existir para as materias. No 

caso das materias, por cada unha debe encher o apartado “Datos das materias” e “Frases de 

risco asociadas coa materia”. Debe seleccionar algún destes apartados para editar os datos da 

materia ou das frases de risco. 

Datos xerais da materia 

 

Ilustración 44.- Formulario datos xerais de materias consumidas 

Nos campos “Cantidade máxima almacenada” e “Cantidade anual consumida” debe indicar as 

unidades. Se na lista “Envasado” escolle a opción “Outros” debe indicar no cadro de texto da 

dereita o tipo de envasado. Se na lista “Lugar de almacenamento” escolle a opción “Outros” 

debe indicar no cadro de texto da dereita o lugar de almacenamento. 

Frases de risco asociadas coa materia 

Unha vez que dea de alta a materia, ten que premer “Volver” e escoller a opción “Frases de 

risco asociadas coa materia”. 
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Ilustración 45.- Pantalla de acceso para insertar frases de risco 

Nota: As frases de risco, tamén coñecidas coma frases R/S, son un sistema de códigos de 

risco e frases para describir os riscos dos compoñentes químicos perigosos. As frases R/S 

consisten en frases indicadores de riscos específicos (R) e consellos de seguridade (S). Dende 

9 01/06/2017 as frases de risco substituíronse polo que para solucionalo, en lugar de 

cumprimentar o apartado na ficha poderán indicalas nun documento e xuntalo no aplicativo, no 

apartado “Documentos”. 

Engadir unha frase de risco: Para engadir unha nova frase de risco selecciónea na lista inferior 

e prema o botón ENGADIR. 

Eliminar unha frase de risco: Para eliminar unha frase de risco da lista superior só ten que 

seleccionala e premer o botón QUITAR. 

Buscar: Pode realizar unha busca selectiva das frases de risco na lista inferior. Só ten que 

introducir unha parte do código ou da descrición e premer o botón BUSCAR 

 

Ilustración 46.- Formulario frases de risco de materias 
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Estes datos poden obterse dos datos proporcionados polos fabricantes dos produtos ou ben 

dalgunhas etiquetas situadas nos envases do produto. 

5.4 Residuos ou subprodutos xerados 

Debe premer na icona da dereita de residuos ou subprodutos xeradas para acceder ao 

formulario correspondente. Neste apartado debe indicar cada un dos principais residuos 

xerados na súa instalación. 

 

Ilustración 47.- Pantalla de acceso a residuos xerados 

Alta dun residuo: Para dar de alta un residuo prema a icona +. A aplicación mostrará un 

formulario onde introducir os datos para ese residuo.  

Eliminar un residuo: Seleccione o residuo na lista e prema a icona X  

Editar un residuo: Para editar e consultar os datos dun residuo seleccione o mesmo na lista e 

prema o botón SELECCIONAR. Na lista da dereita van aparecer os formularios dispoñibles. 

Seleccióneo e prema o botón SELECCIONAR. A aplicación mostrará un formulario onde editar 

os datos do residuo. Por cada un dos residuos xerados no emprazamento debe encher o 

apartado “Datos dos residuos ou subprodutos”. 

 

Ilustración 48.- Formulario datos dos residuos ou subprodutos xerados 



Manual do usuario Páxina 40 

Código LER (Lista Europea de Residuos) 

Pode consultar os códigos LER na listaxe europea de residuos publicada na orde 

MAM/304/2002, do 8 de febreiro e na páxina web da Xunta de Galicia:  

https://sirga.xunta.gal/ler 

Para dar de alta ou modificar os códigos LER dos residuos que manexa, ten dúas opcións: 

o Seleccionalo na lista “Residuos autorizados”. Esta lista se obtén dos datos dos que xa 

dispón a Consellería sobre o seu centro. Si o residuo aparece nesta lista son ten que 

seleccionalo e completar os campos “Cantidade anual producida”, “Indicar unidades” e 

modificar o campo “Identificación”, si así o cree necesario. 

o Si o residuo non esta na lista anterior, debe escribir no campo “Código LER” un código 

LER válido. Se non coñece o código LER pode comezar a escribir o código LER no 

campo “Buscar LER” e o sistema automaticamente mostrará os códigos que comezan 

polos números escritos no campo de texto. 

 

Ilustración 49.- Búsqueda de código LER 

En canto aos campos do formulario “envasado”, “lugar” e “tipo de xestión” especifica a opción 

“Outros” deberá indicar o valor no cadro de texto “Outro envase”, “Outra xestión” e “Outro lugar” 

situado a dereita. 

Lembre que a súa empresa deberá estar rexistrada como produtora de residuos para todos 

aqueles residuos que produza de xeito habitual, independentemente do volume que se xere. 

No caso de que lle corresponda estar inscrita e non o fixera aínda ou no caso de que se trate 

dun inicio de actividade, deberá xuntar copia da solicitude de alta como produtor de residuos 

no apartado de documentación. 

 

 

https://sirga.xunta.gal/ler
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5.5 Depósitos ou tanques 

Debe premer na icona da dereita de depósitos ou tanques para acceder ao formulario 

correspondente no caso de que existan na instalación. 

Neste apartado debe indicar todos os depósitos (aéreos ou subterráneos) existentes na 

instalación. 

 

Ilustración 50.- Pantalla de acceso para introdución dos datos dos depósitos 

Alta dun depósito: Para dar de alta un novo depósito prema a icona  +. A aplicación mostrará 

un formulario onde introducir os datos para este novo depósito 

Eliminar un depósito: Seleccione o depósito na lista e prema a icona X 

NOTA INFORMATIVA: As empresas que produzan residuos no seu emprazamento deberán inscribirse 

no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. O órgano para realizar o dito 

trámite e a Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda correspondente 

á provincia onde se sitúe o centro de traballo no que se producen os residuos. 

Na páxina web https://sirga.xunta.gal/autorizacions-e-notificacions  poderá descargar a documentación 

necesaria para realizar a tramitación dos produtores de residuos. 

• Produtor de Residuos Perigosos: aqueles que producen 10 ou máis toneladas anuais de 

residuos. 

• Pequeno produtor de Residuos Perigosos: aqueles que producen  menos de 10 toneladas 

anuais de residuos perigosos 

• Produtor de Residuos Non Perigosos: aqueles que producen máis de 1.000 toneladas anuais 

de residuos non perigosos. 

Para calquera consulta pode poñerse en contacto co Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da 

Xefatura Territorial da provincia correspondente: 

Xefatura Territorial da Coruña: 981.18.44.62 / 981.18.44.59. 

Xefatura territorial de Lugo: 982.29.45.81 / 982.29.45.89. 

Xefatura territorial de Ourense: 988.38.61.44 / 988.38.67.07. 

Xefatura territorial de Pontevedra: 986.80.53.88. 
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Editar un depósito: Para editar e consultar os datos dun depósito seleccione o mesmo na lista e 

prema o botón SELECCIONAR. Na lista da dereita van aparecer os formularios dispoñibles, no 

caso dos depósitos só aparece un, “Datos dos depósitos ou tanques”. Seleccione este e prema 

o botón SELECCIONAR. A aplicación mostrará un formulario onde editar os datos do depósito. 

Debe encher o apartado “datos dos depósitos ou tanques” por cada un dos tanques existentes 

no emprazamento. 

 

Ilustración 51.- Formulario datos depósitos/tanques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Deberá xuntar no apartado “Documentos” a seguinte documentación no caso de posuír 

tanques: 

• Fotocopia da autorización da Consellería de Economía e Industria para a instalación 

dos tanques de combustibles líquidos e/ou aceites. 

• Fotocopia dos certificados de revisión e/ou inspección dos depósitos e as 

canalizacións asociadas vixentes segundo a normativa de aplicación. 

• Calquera outra documentación ou información relevante dos depósitos/canalizacións 

instalados (certificados de exención de probas, certificados de instalación de sondas, 

certificados de fabricante, modificación substancial por reconversión, refibrado, planos 

de situación dos tanques na instalación, desgasificación dun depósito, certificado de 

posta fóra de servizo,…). 
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5.6 Documentos 

Debe premer na icona da dereita de “Documentos” para poder engadir documentos. Soamente 

ten que pinchar en “Novo” para proceder a engadir na aplicación a documentación que desexe.  

 

Ilustración 52.- Pantalla para xuntar documentación 

A imaxe seguinte mostra a pantalla que lle aparecerá para engadir os diferentes documentos. 

No botón “examinar”, accederá a ruta do seu ordenador onde ten almacenada o arquivo.  

 

Ilustración 53.- Pantalla para engadir documentos e/ou etiquetas 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

No caso de que por calquera causa (erro da aplicación, tamaño do documento, …) non 

poida anexar algún documento na aplicación pode achegar a dita documentación xunto co 

recibo de entrega do informe empregando o procedemento “MT202H” da Sede Electrónica 

da Xunta. 
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A pantalla para rexistrar etiquetas e documentos é a mesma. A única diferenza é que no caso 

de que desexe definir etiquetas só ten que indicar o título e descrición, deixando o campo 

ficheiro en branco. Se o fai así, a aplicación entenderá que está a definir unha etiqueta. No 

momento que prema o botón IMPRIMIR ETIQUETAS só se imprimirán as que cumpran estas 

condicións. O formato das etiquetas é de 70mm x 37mm. 
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6. FINALIZACIÓN DO INFORME DE SITUACIÓN 

Unha vez que remate o informe, e se asegure de que está completo e revisado ten que premer 

o botón FINALIZAR que aparece na zona superior dereita do informe.  

Unha vez se prema este botón xa non será posible realizar modificacións do informe por 

parte do usuario. De detectarse algún erro despois de finalizar o proceso, deberá poñerse en 

contacto cos técnicos a través do teléfono 659 659 129 ou a través do correo electrónico 

cuestions.solos.medio.ambiente@xunta.gal 

 

Ilustración 54.- Finalización do informe 

Se a aplicación considera que existe algún erro no informe aparecerá unha mensaxe na 

pantalla na que se lle indicará que debe revisar o informe e corrixir os erros detectados. Desde 

esta pantalla pode acceder directamente aos apartados do formulario que deben ser corrixidos 

indicándose ademais o motivo polo cal se consideran incorrectos.  

 

Ilustración 55.- Exemplo de mensaxe de error na validación do informe 

 

mailto:cuestions.solos.medio.ambiente@xunta.
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Unha vez todos os campos do formulario do informe están cubertos a aplicación permite ao 

usuario seguir co proceso de finalización do informe. Na pantalla aparecerán as instrucións a 

seguir polo usuario para a validación do informe. 

 

Ilustración 56.- Pantalla de finalización de proceso 

O usuario pode acceder directamente ao bloque C, “INSTRUCIÓNS PARA USUARIOS SEN 

SINATURA DIXITAL”. Tal e como se indicou ao inicio deste manual, a sinatura dixital non está 

operativa ata novo aviso polo que deberá empregarse en calquera caso o bloque C. 

Premendo no botón “Ver máis”, situado a dereita aparece un despregable cos pasos a seguir 

para finalizar o proceso tal e como recolle a seguinte imaxe: 

 

Ilustración 57.- Instrucións para usuarios sen sinatura dixital 
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Resumo das instrucións para finalizar o informe de situación do solo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lémbraselle que é IMPRESCINDIBLE remitir o xustificante do pago da taxa que grava os 

informes de situación do solo en calquera das súas modalidades (ver apartado 2.1. Taxa 

deste manual). Este xustificante deberá presentarse acompañando ao xustificante de 

presentación do Informe Preliminar ou de Situación do solo (IS) en calquera das súas 

modalidades a través do procedemento “MT202H” ou ben achegarse nos apartado 

“Documentos” da plataforma informática. 

Non se considerará cumprida a obrigación de información en relación cos solos potencialmente 

contaminados, se calquera dos informes de situación do solo que se presenten, non veñen 

acompañados co xustificante do citado pago. 

 

 

 

 

 

 

 

• Imprimir e gardar o xustificante de realización do informe. Para descargar o dito 

xustificante debe premer na imaxe que aparece en pantalla, no punto 1 das 

instrucións, e gardar o recibo. 

• Anexar documentación adicional se o considera necesario para completar o 

informe. 

• Bloquear o acceso do usuario ao expediente para ser avaliado polos técnicos da 

Consellería. Debe premer na imaxe que aparece no punto 3 das instrucións. 

• Presentar o xustificante de realización do informe empregando o procedemento 

“MT202H” da Sede Electrónica da Xunta (seguir as instrucións indicadas no 

apartado “1. Presentación electrónica de documentación” deste manual).  

É importante que garde sempre a copia da súa presentación, para poder xustificar o 

trámite no caso dunha auditoría, inspección, e polo seu propio interese. Ademais, 

especifícase o número de expediente ao que debe facer sempre referencia para 

calquera consulta ou comunicación. 
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O xustificante de realización do informe de situación que debe remitir ten o seguinte aspecto: 

 

Ilustración 58.- Xustificante de entrega do informe de situación 

A seguinte imaxe mostra a pantalla que lle aparece ao usuario unha vez bloqueou o expediente 

e accede a este no menú “Expedientes”. 



Manual do usuario Páxina 49 

 

Ilustración 59.- Vista de expediente bloqueado 

Unha vez o técnico da Consellería avalíe o informe remitido polo usuario pode ocorrer as 

seguintes situación: 

✓ O informe considérase completo. Nesta situación a Consellería notificará a resolución 

de aprobación do informe de situación presentado. 

✓ O informe considérase que está incompleto e o usuario debe subsanar as deficiencias 

detectadas polo técnico. A continuación explicarase o procedemento a seguir para a 

subsanación de información. 

7.  SUBSANACIÓN DE INFORMACIÓN 

No caso de que o informe de situación presentado se considere incompleto o usuario recibirá 

no enderezo de correo electrónico empregado no rexistro, unha mensaxe de aviso co asunto 

“Requirimento de información”, no que se lle informa dos apartados nos que existen datos e/ou 

documentos que debe completar.  

O usuario debe acceder á aplicación telemática no enderezo:  

http://solos.medioambiente.xunta.es 

Deberá introducir os seus datos de usuario que empregou para darse de alta e acceder a 

opción do menú “Expedientes” tal e como mostra a seguinte imaxe. 

 

 

 
 

 

 

 

http://solos.medioambiente.xunta.es/
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Ilustración 60.- Pantalla de inicio. Expedientes 

Unha vez que preme en “Expedientes”, na táboa que se mostra deben aparecer todos os 

expedientes aos que ten acceso e por tanto dispoñibles.  

No correo electrónico recibido co aviso de requirimento de información indícase o expediente 

(razón social e número) do informe que debe ser completado. Debe premer na icona que 

aparece á súa dereita para acceder novamente a este. 

Unha vez no expediente a subsanar debe ir ao apartado “Subsanacións” que aparece en 

pantalla en premer no lapis que aparece a dereita tal e como aparece na imaxe seguinte. 

 

Ilustración 61.- Pantalla inicial de expediente. Subsanacións pendentes 

Unha vez acceda á subsanación pendente apareceranlle os apartados do formulario que debe 

completar. Debe premer no despregable que aparece á dereita e ir seleccionando cada un dos 

apartados do formulario que aparecen.  
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Ilustración 62.- Apartados do formulario pendentes de subsanación 

En amarelo apareceralle ao principio do formulario unha nota de aviso na que se informa do 

motivo polo cal cada pregunta debe ser subsanada. 

 

Ilustración 63.- Anotación sobre o motivo da subsanación 

Unha vez remate de cubrir todos os apartados do formulario que lle aparecen pendentes de 

subsanar deberá finalizar o proceso seguindo os mesmos pasos realizados para a validación 

do informe a primeira vez que foi presentado polo usuario. 

 

Ilustración 64.- Finalización da subsanación de información 
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Para comprobar os pasos a seguir para a súa finalización pode revisar o indicado no apartado 

“6. Finalización do informe de situación”. 

 

 


