
MANUAL DE ALEGACIÓNS POR REXISTRO ELECTRÓNICO

Entregar documentación por rexistro non é difícil, mais precisas unha serie de ferramentas e ter o ordenador ben 
configurado. 

Este manual é unha guía para realizar todo o proceso de xeito electrónico, sen imprimir nin escanear ningún papel.

Configuración
Recomendamos a seguinte configuración.

• Aplicación ofimática LibreOffice; para editar o texto das alegacións, exportar o ficheiro a PDF etc.

• Programa de firma electrónica Autofirma; permite asinar documentos PDF (imprescindible)

• Certificado dixital, sistema Cl@ve ou DNI-electrónico; permite identificarse ante o rexistro e fai que a nosa 
solicitude sexa válida (imprescindible)

Pasos para a entrega
Se o teu computador ten a configuración correcta o proceso será moi simple e os pasos serán os seguintes:

1. Editar o documento modelo de alegacións

2. Asinar dixitalmente o documento

3. Acceder á páxina do Rexistro Xeral e entregar as alegacións

4. Descargar o xustificante da entregar

https://es.libreoffice.org/
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


1. Edición d  o documento  
Na páxina web (https://monferodinon.wordpress.com/alegacions/) podes encontrar un modelo para as alegacións que tes
que personalizar cos teus datos.

1. Descarga unha versión editable do documento (docx, odt)

2. Edita o documento modelo de alegacións

◦ Engade os teus datos persoais na primeira páxina (nome, apelidos, NIF etc)

◦ (Opcional) Modifica as alegacións e engade as túas propias se o consideras necesario

◦ (Opcional) Engade o teu nome na última páxina, no lugar da sinatura

◦ (Opcional) Modifica a data da sinatura na última páxina

3. Exporta o documento cos teus datos a PDF

2. Sinatura dixital
Neste paso trátase de asinar dixitalmente o documento PDF actualizado cos teus datos.

• Abre o programa Autofirma

• Selecciona o ficheiro que queres asinar

• Escolle a opción :  “Hacer visible la firma dentro del PDF”

• Escolle o lugar onde queres que a sinatura sexa visible (na última páxina)

• Selecciona o teu certificado dixital

• Garda o novo documento asinado (normalmente Autofirma engade “_signed” ao nome do ficheiro

https://monferodinon.wordpress.com/alegacions/


3. Acceso ao Rexistro Xeral do Estado
Podes acceder ao rexistro directamente a través do enlace ou facendo unha procura a través de Google.

https://rec.redsara.es/ 

https://rec.redsara.es/


De xeito predeterminado o navegador escolle a opción “Certificado dixital”. Tes que ter instalado o teu certificado 
dixital no navegador para que funcione. 

Se vas utilizar a opción Cl@ve terás que cambiar a selección.

Preme no botón “Identifícate”. 

É posible que o navegador mostre unha pantalla onde tes que escoller o certificado co que queres identificarte (neste 
punto tamén sería posible identificarse con un DNI-electrónico, sempre que dispuxeras de lector correctamente 
configurado, DNI-electrónico activado e coñeceses o contrasinal).

Nota: nalgunhas ocasións o proceso falla e é preciso repetir a operación.



Nesta pantalla terás que completar varios apartados:

Persona física; os datos aparecen automaticamente porque o sistemas tíraos do teu certificado dixital

Dirección del interesado; neste apartado debes indicar o teu enderezo postal

Datos de la solicitud; as alegacións están ao completo no documento anexo, así que podes engadir os textos que ves na 
imaxe nos campos de Asunto, Expone e Solicita, facendo referencia ao documento anexo que vas entregar.

Organismo destinatario; debes seleccionar o organismo ao que dirixes as alegacións, a “Subdelegación del Gobierno 
en A Coruña – Área Func. De Industria y Energia”. Preme no botón “Buscador para seleccionar o organismo”.



Despois de premer no “Buscador” ábrese unha nova ventá coas opcións para facer a búsqueda.

Escribe “Coruña” no campo de búsqueda e preme en “Filtrar”.



O Rexistro que buscas está na última páxina de resultados, selecciona a páxina 4 e a continuación selecciona a 
“Subdelegación del Gobierno en A Coruña – Area Func. De Industria y Energia”.



Documentos Anexos; neste apartado hai que engadir o ficheiro PDF previamente asinado e indicar un nome.

Utiliza o botón “Añadir documento” para engadir o teu documento de alegacións personalizado e asinado.

Engade tamén un texto breve para describir o documento.

Alertas

Marca a opción “Deseo recibir alertas por correo electrónico sobre este registro”, de xeito que recibas notificacións 
sobre as túas alegacións. Tamén recibirás unha notificación co número de rexistro unha vez que remates o proceso no 
teu buzón de corrreo.



Entrega das alegacións

Preme sobre o botón “Siguiente” para continuar coa solicitude.

Antes da entrega veremos un resumo con todos os nosos datos:

Neste punto é importante ter instalado e correctamente configurado o programa “Autofirma”, xa que o navegador 
asinará a nosa petición.

O proceso porde durar uns segundos mentres se realiza a sinatura. 



4. Confirmación de entrega

Se todo foi ben obteremos mostrarasenos unha pantalla que confirma a nosa entrega e desde onde podemos descargar 
un xustificante da entrega en rexistro da nosa solicitude.



Notificacións

Se marcamos a opción de recibir alertas no noso correo electrónico recibiremos unha notificación co número de rexistro
da nosa solicitude, o que nos permitirá comprobar o estado da petición.
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