CONFIGURACIÓN DO SISTEMA NOTIFIC@ PARA RECIBIR NOTIFICACIÓNS
ELECTRÓNICAS DO CONCELLO DE BERGONDO

AVISO IMPORTANTE: Este tutorial asume que vostede xa está dado de alta coma usuario no sistema
“Notific@”. Se vostede non está dado de alta na aplicación ten como opción:
a) Darse de alta por vontade propia accedendo ao portal “Notific@” (https://notifica.xunta.gal/) e
premendo no botón “Alta no sistema”, seguindo as instruccións do sistema.
b) Ou ben esperar que o servizo correspondente do concello de Bergondo o dea de alta de oficio, segundo
autorización asinada por vostede na súa solicitude ao optar como medio de notificación pola telemática,
achegándose no seu momento un correo electrónico á dirección facilitada por vostede para completar o
proceso.

ADVERTENCIA: O concello de Bergondo non da soporte a incidencias técnicas. A plataforma “Notific@”
depende da Xunta de Galicia, polo que se vostede ten problemas técnicos para acceder a mesma
(especialmente coa configuración do certificado dixital), por favor contacte directamente co servicio de
atención ao usuario no correo electrónico 012@xunta.es ou no teléfono 902 112 000.

É obxecto deste tutorial o procedemento para configurar a plataforma “Notific@” da Xunta de Galicia para
recibir notificacións electrónicas do Concello de Bergondo nos procedementos nos que vostede sexa parte
interesada e respecto dos que teña elixido comunicarse a través deste medio electrónico coa administración.
Paso 1º - Diríxase a dirección https://notifica.xunta.gal/
Paso 2º - Comprobe que teña instalado o seu certificado dixital e o programa “Autofirma”. Se non é así descargue
e siga as instruccións que figuran na páxina para a súa instalación.

Paso 3º - Entre na plataforma premendo o botón “ENTRAR CO CERTIFICADO DIXITAL”, o cal pediralle un
certificado dixital.

Paso 4º - O sistema pediralle que se identifique utilizando un certificado dixital ao seu nome.

Paso 5º - Unha vez que entre na plataforma, aparecerá a seguinte pantalla. Preste atención ao usuario autenticado,
a nome de quen se expiden as notificacións (á dereita: BENVIDO/A) e a columna da esquerda, na que figura a lista
de administracións que lle remitiron notificacións electrónicas (As miñas notificacións).

Paso 6º - Comprobe que os procedementos nos que vostede é parte interesada do concello de Bergondo están
habilitados para recibir notificacións electrónicas. Para iso prema na pestana “ELECCIÓN MEDIO DE NOTIFICACIÓN”
e pasará a seguinte pantalla, na que deberá seleccionar no cadro de lista a entidade “Concello de Bergondo”:

Paso 7º - Do listado de procedementos expostos, ata 66 actualmente, vostede deberá asegurarse de que o cadro de
comprobación ou checkbox estea activado para o tipo de procedemento para o cal vostede quere que se lle
notifique electrónicamente: por exemplo: "H001- Certificado de empadroamento", e así sucesivamente con
todos aqueles procedementos nos que sexa vostede parte interesada, e elixa este medio de notificación.

Paso 8º - Non esqueza darlle o botón de “GARDAR” para salvar as opcións seleccionadas.
Paso 9º - O sistema recordaralle a aceptación para recibir notificacións electrónicas do concello de Bergondo para
tales procedementos, o cal debe aceptar premendo do botón “ACEPTAR E ASINAR”:

Paso 10º - O sistema volveralle a pedir acceso ao certificado dixital para asinar a aceptación das condicións.
Paso 11 º - A partir de este intre, vostede poderá recibir notificacións electrónicas do concello de Bergondo para os
procedementos seleccionados

