
Mediante  este  documento  descríbese  a  forma  para  acceder  ao  detalle  dunha
solicitude previamente presentada e como anexar nova documentación no sistema
REXEL. PASOS A REALIZAR:

LOCALIZAR O PROCEDEMENTO NA XUNTA

Accederase  á  web  da  Xunta  e  localizarase  o  procedemento  utilizando  o  buscador
proporcionado.

Unha vez que se accede ao procedemento, pulsarase no botón de “TRAMITAR EN LIÑA”.
(Solicitarase o certificado dixital para acceder ao sistema REXEL)

ACCEDER AO DETALLE DUNHA SOLICITUDE ENVIADA EN REXEL

1. Se o usuario non ten ningunha solicitude gardada como borrador, o sistema redirixirá
directamente á  creación dunha nova solicitude e deberá pulsar no botón “CANCELAR”
para acceder ao buscador de solicitudes.

En caso de ter polo menos unha solicitude como borrador, automaticamente o sistema
redirixirá ao punto 2.



2. O sistema cargará a pantalla de consulta de solicitudes e deberá:

1. Cambiar o estado a “ENVIADAS”
2. Modificar a “   DATA DE   CREACIÓN DESDE:  ” a unha data anterior á actual.
3. Pulsar no botón “BUSCAR”

         

3. O usuario pulsará na solicitude á que quere acceder, para así poder anexar a nova
documentación.  
(Ao poñer o cursor do rato encima a fila mostrarase en cor azul escura)

4.  Unha  vez  que  se  accede  ao  detalle  da  solicitude,  para  poder  anexar  a  nova
documentación o usuario deberá:

1. Escoller o tipo de documento no despregable que se mostra
2. Seleccionar o ficheiro do seu equipo (só se admiten ficheiros .PDF)
3. Pulsar no botón “ENGADIR”



5. Tras anexar a documentación o usuario poderá eliminar algún documento que aínda
non se enviou pulsando no botón “X”.

Finalmente tras comprobar que o anexado é correcto soamente terá que pulsar no botón
“ASINAR E ENVIAR”.

6. Abrirase unha xanela onde completará o proceso de firma da documentación que 
acaba de anexar.

7. O sistema preguntaralle ao usuario se desexa enviar a solicitude. 

1. No caso de pulsar “Cancelar” o sistema permanecerá na pantalla actual.

2. No caso de pulsar “Aceptar” o sistema enviará a solicitude e redirixirá a 
unha pantalla de resumo da solicitude.


