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XALEA é un sistema de información que da soporte á liña de axudas do procedemento MR701D.

Submedidas:
• 19.2: apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local
• 19.4B: custos de animación e promoción territorial.
• 19.4A: gastos de funcionamento dos GDR.
 
A continuación amósase unha breve descrición dos pasos a seguir para realizar a solicitude de axuda:
● Acceso ao sistema
● Alta da nova solicitude
● Presentación do borrador en Sede Electrónica

1. Introducción



2. Acceso á aplicación

Dentro de SEDE busque o 
procedemento MR701D

Premer en tramitar en liña

https://sede.xunta.gal/detalle-procede
mento?codtram=MR701D

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701D
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701D


2. Acceso á aplicación

https://sede.xunta.gal/

Identificación mediante 
Chave 365 

ou 
Certificado dixital

https://sede.xunta.gal/


3. Alta nova solicitude
● O acceso a XALEA 

amosará a pantalla para 
crear unha nova 
solicitude.



3. Alta nova solicitude
● Esta imaxe amosa a 

pantalla para crear unha 
solicitude.

● Os campos con (*) son  
obrigatorios.

● Premendo o botón Gardar 
e continuar iremos 
avanzando polas seguintes 
pantallas e lapelas da 
solicitude.



3. Alta nova solicitude
● Datos de solicitante: 

dirección do solicitante, ou da 
sede da empresa.

● Datos de notificación: elixir 
a quen lle chegarán as 
notificacións e os datos de 
contacto. Tamén se anexará o 
certificado de representación. 
No caso de existir un 
representante.



3. Alta nova solicitude

● Datos de do proxecto: 
descrición e tipo do proxecto. 
Ademais indicarase a 
dirección onde se vai localizar 
o investimento.



3. Alta nova solicitude

● Documentación que se presenta: apartado onde se anexan os documentos necesarios para a presentación.



3. Alta nova solicitude

● Segundo o tipo de proxecto indicado 
deberán cubrirse os datos de Plan de 
empresa ou Plan de xestión, habilitaranse as 
pestanas que se deban cumprimentar.

● Orzamentos:  o total con IVE debe coincidir co orzamento indicando nos datos do proxecto, na lapela de Solicitude



3. Alta nova solicitude

● Relación de ofertas: poderán crearse as ofertas que se precisen, en cada unha poderán engadirse 3 ou máis provedores. Por 
defecto o sistema amosará como elixido o provedor con menor importe. No caso de elixir outro deberá escribirse unha 
xustificación e anexar un documento.



3. Alta nova solicitude

● Resumo e presentación: 
pantalla cos resumo dos 
datos que se indicaron en 
cada apartado. 
Premendo no título 
poderemos ir a cada 
formulario modificar os 
datos.



4. Presentación en Sede Electrónica

Na pantalla de Resumo e Presentación ao premer no botón de Presentar solicitude o sistema redirixirá á pantalla de Sede 
Electrónica.
● En sede electrónica continuamos coa 

presentación, non é preciso anexar 
documentos, xa que se anexaron na 
aplicación.

●

● Para finalizar a presentación, prema “Asinar 
e enviar”. A continuación asinará a 
presentación.

●

● Obter o recibo da presentación e o número 
de rexistro. 



5. Continuar solicitude en borrador

● No caso de non finalizar o proceso de creación e presentación da solicitude poderemos acceder a A miña Sede 
(https://sede.xunta.gal/a-mina-sede), onde o usuario poderá acceder ao borrador creado en XALEA. Para continuar premerá en 
Acción, continuar:

https://sede.xunta.gal/a-mina-sede
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