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A comunicación dos resultados de 
actuacións  polos Organismos de Control 
Autorizados será efectuada a través da 
Sede electrónica da Xunta de Galicia 
mediante  o formulario de presentación 
IN633B.   

Para iso : 

1.- Accederemos a   
https://sede.xunta.gal 

 

2.- Buscaremos o procedemento IN633B 
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Presentación en SEDE 
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Sobre a opción de menú “Tramites”, pode 
accederse a “Guía de procedementos e 
servizos”, desde a cal poderemos procurar e 
acceder a calquera procedemento ou servizo 
dispoñible na Sede electrónica da Xunta de 
Galicia. 

 

 

Pode efectuarse a busca polo nome ou 
código do procedemento, neste caso 
“IN633B”. Premendo sobre a ligazón 
correspondente na listaxe de resultados 
accederemos ao detalle do procedemento, 
desde onde poderemos entrar á zona de 
presentación premendo na ligazón “Tramitar 
en liña” 
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Presentación en SEDE 



 A continuación debemos identificarnos 
con calquera dos seguintes métodos:  

 

 Certificado Dixital  

 Chave365 
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Presentación en SEDE 



Métodos para efectuar a presentación 
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Presentación en SEDE 

• Cubrir datos no formulario: 

• Permite a carga manual dos datos das actuacións de control a presentar. 

• Carga de datos dende arquivo XML 

• Permite a carga de datos das actuacións directamente dun XML. 

O primeiro paso será indicar a opción de presentación que se desexa empregar 



Para cubrir a información da presentación manualmente debese seleccionar a opción “cubrir datos no formulario” 

 

Comprobación do NIF da OCA 
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Cubrir os datos no formulario 

Para que o sistema permita a presentación, a OCA ha de estar correctamente rexistrada e habilitada para o tipo de actuación a efectuar no 
Rexistro Integrado Industrial do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (en adiante RII). Nos pasos previos da solicitude faise dita 
comprobación. 
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Cubrir os datos no formulario 
Tras indicar o NIF da OCA, o sistema comproba as habilitacións e carga os posibles campos regulamentarios de actuación. 

O seguinte paso será indicar o tipo de comunicación e tipo de actuación: 

Tras isto, e segundo o tipo de comunicación e actuación, o sistema solicita o número de rexistro de industria da instalación da cal se presenta a 
actuación ou o número de actuación dunha actuación xa iniciada para a súa finalización  
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Cubrir os datos no formulario 

  

Unha vez cargado o número de 
rexistro en Industria, ou o número 
de actuación, pódese agregar 
outra nova actuación, premendo o 
botón “Agregar outra Actuación” 
ata un máximo de dez. 

Cabe destacar que se selecciona “Inicio de actuación”  o comportamento do formulario ao respecto do número rexistro en industria será: 
• Se é inspección inicial, o campo está deshabilitado 
• Se é periódica ou por reparación: 

• Se o campo regulamentario é “Aparellos elevadores ascensores”, o nº de rexistro é obrigatorio (e debe estar na Oficina Virtual de 
Industria) 

• Se o campo é “Outros”, é voluntario 
• Se o campo non é ascensores nin “Outros”, se debe seleccionar unha de estas tres opcións: 

• “Data de rexistro posterior ao 26/2/2015”.Onº de rexistro es obrigatorio (e debe estar na Oficina Virtual de Industria) 
• “Data de rexistro anterior ao 26/2/2015”.Onº de rexistro é obrigatorio  
• “O titular non acredita o rexistro da instalación ante industria”. O nº de rexistro estará deshabilitado. 

Se selecciona “Finalización dunha 
actuación xa iniciada” o número 
de actuación será obrigatorio se o 
inicio da actuación foi posterior á 
publicación do procedemento 
para o rexistro. 
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Carga de datos desde XML 
Outra opción que permite o sistema é a carga de datos a partir dun arquivo XML. 
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Carga de datos desde XML 
Realiza as mesmas validacións de datos que a carga de datos no formulario 
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Formulario IN633B 

  

Independentemente do método polo que se carguen os datos, o 
sistema amosa finalmente o formulario completo, no cal poden 
diferenciarse varios bloques: 
 
 Datos Xerais da presentación 

 Datos da persoa comunicante 
 Representante 
 Datos para notificación 
 Datos do organismo de control 

 Datos das actuacións 
 Datos de documentación e normativa 
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Formulario IN633B 

  

 
 Datos Xerais da presentación 
 Datos das actuacións 

 Tipo de actuación 
 Tipo de comunicación 
 Datos da persoa titular da instalación 
 Datos da instalación 
 Datos da actuación 

 Datos de documentación e normativa 
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Formulario IN633B 

  

 
 Datos xerais da presentación 
 Datos das actuacións 
 Datos de documentación e normativa 

 Pago de taxas 
 Documentación presentada 
 Comprobación de datos 
 Lexislación aplicable 
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Anexado de documentación 

  

 
 
 
 
Tras cubrir o formulario e realizar o pago das taxas, o sistema solicita 
axuntala documentación relacionada coas actuacións. 
 
Se a carga de datos foi realizada mediante a carga dun XML, deberase 
axuntar o mesmo XML coa información das diferentes actas no tipo 
documental indicado.   
 
Se a incorporación de datos non foi realizada mediante este método 
deberase incorporar de forma independente cada unha das actas. É 
importante, neste punto, garantir que a orde das actas debe ser a 
introducido no formulario. 
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Presentación 

  

O derradeiro paso para efectuala presentación é a sinatura da mesma  
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Presentación 

  

Unha vez presentada, a Sede electrónica da Xunta pon á súa disposición o xustificante e a solicitude asociada.  
 
Ademais, o sistema tramitador enviará un correo electrónico á OCA con cada unha das actas presentadas debidamente dilixenciadas. 
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Acceso aos expedientes 

  

Desde A miña Sede pode accederse ás inspeccións presentadas, tanto á presentación múltiple efectuada como a cada unha das 
presentacións individuais. 
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Acceso aos expedientes 
 

  

Desde o detalle pode accederse ao expediente e documentación vinculada a cada actuación: 

ou ao expediente vinculado á entrada de rexistro da presentación múltiple: 
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Corrección de Erros 
 

  
Se a inspección se atopa “En requirimento” estará dispoñible a opción de emenda ao requirimento, e en caso contrario estará dispoñible 
a opción de “Corrección de erros” para efectuar correccións sobre presentacións xa realizadas. 

Tanto desde a listaxe de expedientes da miña Sede como desde o detalle do expediente están accesibles determinadas accións que se 
poden efectuar sobre o mesmo: 
 


