
GUÍA PRÁTICA PARA  A SOLICITUE DE PRAZA  DE NOVO INGRESO,  CÓDIGO DE 
PROCEDEMENTO  BS404A,  A  TRAVÉS  DA  SEDE  ELECTRÓNICA  DA  XUNTA  DE 
GALICIA,  PARA  AS  ESCOLAS  INFANTÍS  0-3  DA  REDE  A  GALIÑA  AZUL, 
XESTIONADAS  POLO  CONSORCIO  GALEGO  DE  SERVIZOS  DE  IGUALDADE  E 
BENESTAR

ABERTO O PRAZO DE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE PRAZA PARA O 
CURSO 2020/2021

Aberto o prazo ata o 29 de maio de 2020

Para tramitar unha solicitude de praza vía telemática, a través do espazo virtual da  Sede 
Electrónica da Xunta de Galicia, debe vostede estar en posesión dalgún dos sistemas de 
sinatura dixital seguintes: DNI electrónico, Certificado dixital ou a Chave 365.
 
1. Que é a Chave 365? 

A Chave 365 é o sistema que permite aos cidadáns maiores de idade, identificarse e asinar 
documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia, sen necesidade de usar certificados 
dixitais nin DNI electrónico. 

A Chave 365, é persoal e identifica á persoa usuaria co seu NIF e unha clave persoal que 
lle  serve  para  asinar  electronicamente.  Cando  unha  persoa  presenta  unha solicitude  a 
través  da  Sede  electrónica  da  Xunta  de  Galicia,  mediante  esta  Chave,  facilítaselle  un 
código único para cada operación. Ese código, recíbese no seu teléfono móbil e serviralle 
para asinar a solicitude emitida, neste caso, a solicitude de praza para as escolas infantís A 
Galiña Azul.

Si vostede XA   posúe   a Chave 365, debe saber que, o estado de validez amplíase durante a 
vixencia do estado de alarma e polo tanto pode vostede renovala a través do seguinte 
enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001A

2.Como solicitar a Chave 365?

Si vostede NON posúe a Chave 365, durante este estado de alarma pode solicitala a través 
dos rexistros xerais das sete cidades galegas,  situados nos edificios administrativos da 
Xunta de Galicia, en horario de atención ao público de 9.00 a 14.00 horas e con cita previa. 
As citas deberán solicitarse cun mínimo de 24 horas de antelación. 

Para  solicitar cita previa debe entrar  na páxina web da Xunta de Galicia no seguinte 
enlace: https://www.xunta.gal/solicitude-cita-previa

Deberá acudir persoalmente á súa cita e acreditar a súa identidade amosando o documento 
nacional  de  identidade  (DNI),  ou  a  tarxeta  de  identidade  de  estranxeiro  (TIE).  As/os 
cidadáns comunitarios que no teñan a tarxeta de residencia presentarán o Certificado de 
rexistro  de  cidadáns  da  Unión  e  o  seu  pasaporte.  A Chave  365  facilitase  no  mesmo 
momento.
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3. Como acceder á Sede Electrónica da Xunta de Galicia para tramitar a solicitude de  
praza para as escolas infantís 0-3 xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de  
Igualdade e Benestar?

Para acceder á Sede Electrónica na páxina web da Xunta de Galicia,  e tramitar a súa 
solicitude de praza debe pinchar no seguinte enlace: 

https://sede.xunta.gal/portada?langId=es_  GAL  

Unha  vez  entra  vostede no  anterior  enlace,  debe  introducir  no  buscador o  código  de 
procedemento: BS404A DE NOVO INGRESO nas escolas infantís  0-3 dependentes do 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para o curso escolar 2020/21. 
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Unha vez elixido o procedemento BS404A para tramitar a solicitude de novo ingreso, debe 
vostede pinchar na pestana: “Tramitar en lí  ñ  a”  

Aparecerá a seguinte pantalla:

Seguindo as instrucións que nos indica a pantalla, pinche na casiña de: “Continuar”.

Agora  deberá  escoller  o  método de identificación  en función  do que teña: Chave 365, 
certificado dixital ou DNI electrónico. 

Lembre que si vai utilizar o sistema de DNI electrónico debe dispor dun lector de tarxetas 
cun soporte para DNI electrónico e conectalo ao seu computador.

 Os pasos a seguir para a tramitación da súa solicitude son os mesmos independentemente 
do tipo de sistema de identificación dixital que utilice.
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Unha vez premeu na pestana de “ continuar” aparece a seguinte pantalla para escoller o  
método de identificación: 

Debe identificarse para entrar directamente no procedemento BS404A e poder,  tramitar a 
solicitude.

4. Como iniciar a tramitación da súa solicitude? 

Unha vez que  entra  no  procedemento  BS404A é necesario  cubrir   todos os  datos  d  os   
formulario  s   d  a   solicitud  e  . 

Para o procedemento BS404A, de novo ingreso, os formularios da solicitude son: 

Anexo I

 Anexo II

Anexo III 

Anexo IV.
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Para proceder a cumprimentar os formularios  Anexo I,  Anexo II,  Anexo III e Anexo IV 
debe dirixirse ao apartado de “cubrir datos”, como se sinala na foto de arriba.

O Anexo II,  ten a particularidade de que non se pode cubrir en liña, porque se trata dun 
documento de autorización  para que cumprimente a outra persoa proxenitora da crianza, 
non solicitante de praza. Polo tanto, imprima vostede o Anexo II para que a outra persoa 
proxenitora da crianza, autorice á comprobación dos seus datos e para que o/a autorice a 
vostede,  a  solicitar  praza  para  a   crianza.  Unha  vez  asinado  este  Anexo  II,  ten  que 
escanealo e  anexalo á  solicitude  de  praza  mediante  o   apartado  de:  “A  d  xuntar   
documentación”

Anexo III, no suposto de querer participar da axuda de: Bono Concilia.

Anexo IV: no suposto de querer optar ao servizo de prazas concertadas en escolas infantís 
de titularidade privada.

5. Documentación a presentar para formalizar a solicitude:

• ANEXO I

• ANEXO II

• ANEXO III

• ANEXO IV

Documentación requirida para ser baremado e que debe anexar á solicitude:

1) Copia do libro de familia ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a 
situación familiar.

2)  Certificado de  empadroamento da crianza e dun dos proxenitores ou representante 
legal que será expedido polo concello no que residan (con efectos dende o día anterior ao 
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comezo do prazo de presentación de solicitudes). 

3) Nos casos de non estar censado no concello onde estea a escola, pero algún dos 
proxenitores  ou  representante  legal  da  crianza  teñan  os  seus  postos  de  traballo  no 
municipio  en  que  se  localice  aquela,  achegarase  o  certificado  da  empresa  ou  da 
institución correspondente. 

4)  Certificado  de  empadroamento  da  unidade  familiar  expedido  polo  concello 
correspondente no cal se fará constar a data de alta no padrón municipal de habitantes que, 
en todo caso, deberá ser anterior ao 1 de xaneiro do ano en que se solicite a praza só nos 
supostos de escolas infantís situadas en  concellos limítrofes con outras comunidades 
autónomas. 

5) Certificado do grao de discapacidade e/ou dependencia da crianza para quen se solicita 
praza, se é o caso, cando NON sexa expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia. 

6) Informe sobre a necesidade de integración na escola infantil acreditada por un Equipo de 
Valoración  e  Orientación  da  Consellería  de  Política  Social,  no  caso de  crianzas con 
necesidades específicas de apoio educativo (NEAE).

7) Copia da resolución administrativa de acollemento ou de garda con fins adoptivos, cando 
estean formalizados por outra comunidade autónoma distinta da galega.

8) Xustificación de ocupación da nai/pai, titor/a legal ou acolledor/a actualizada SÓ no caso 
de persoas traballadoras que non pertenzan ao réxime Xeral da Seguridade Social. 

É dicir, si vostede está dado de alta no Réxime especial de autónomos, Réxime especial da 
Minería  do  carbón,  Réxime  especial  de  traballadores  do  Mar, ou  pertence  á  algunha 
mutualidade,  deberá aportar a documentación correspondente de alta no réxime  ao que 
pertenza.

9) Se procede, outros documentos nos que consten incidencias familiares, económicas e 
sociais puntuables no baremo:

1º Certificado do grao de discapacidade e/ou de dependencia da nai/pai, acolledor/a, 
titor/a legal ou doutros membros da unidade familiar cando NON sexan expedidos 
pola Comunidade Autónoma de Galicia. 

2º  Certificado  de  convivencia  e  sentenza  de  separación  ou  divorcio,  convenio 
regulador  ou  resolución  xudicial  de  medidas  paterno  –  filiais  ou  certificado 
administrativo de monoparentalidade expedido pola Comunidade Autónoma. 

3º Copia do título de familia numerosa, no caso de que NON sexa expedido pola 
administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
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Cando se produzan variacións de ingresos que supoñan unha diminución ou 
incremento de máis do 20% no cómputo anual fronte aos que figuren na declaración do 
IRPF correspondente ao ano 2018, deberán comunicarse e presentarse outros documentos 
que acrediten oficialmente a situación económica.

No suposto  de  ter  que acreditar  a  condición  de  muller  vítima de violencia  de xénero 
mediante calquera dos seguintes documentos:

1º Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia da 
propia orde de protección ou da medida cautelar autenticada pola secretaría xudicial.

2º Sentenza de calquera orde xurisdicional  que declare que a muller sufriu violencia en 
calquera  das  modalidades  definidas  na  Lei  11/2007,  do  27  de  xullo,  galega  para  a 
prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

3º Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública 
autonómica ou local.

4º Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.

5º Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.

6º Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social.

LEMBRE: Para  anexar  toda  a  documentación ao  expediente,  debe  primeiramente 
escanear cada documento e cargalo a través da pestana: “Engadir   documentación  ”.

6. Como formalizar e rexistrar a súa solicitude para remitila ao rexistro electrónico?

Para formalizar e validar a súa solicitude debe pinchar na pestana de: “  Asinar e   presentar   
no rexistro”.

Si vostede utiliza o sistema de identificación electrónica de Chave 365, no momento que 
prema nesa pestana, chegaralle unha mensaxe ao teléfono móbil cun código de sinatura 
que debe introducir para asinar a súa solicitude.

Si vostede utiliza un certificado electrónico ou DNI electrónico, non recibirá esta mensaxe e 
é  necesario  que  teña  previamente  instalado  autofirma: 
https://sede.xunta.gal/axuda/necesita-axuda-tecnica/autofirma

TEÑA EN CONTA QUE,  unha  vez  cubertos  os  formularios  da  solicitude  e  anexada  a 
documentación que corresponda, si non asina a solicitude, non se dará por presentada no 
rexistro electrónico da Xunta de Galicia e polo tanto non chegará vía electrónica, á escola 
da Rede “A Galiña Azul”, para a que vostede solicita a praza de novo ingreso. 
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A confirmación de que realmente asinou ben a súa solicitude é cando vexa na pantalla, a 
opción  de:  imprimir  o  xustificante  de  presentación,  no  que  aparecerán,  ente  outros 
datos, o  número do seu expediente.

Con ese número  de expediente,  vostede poderá facer seguimento  da súa solicitude de 
praza,  e  de  selo  caso, engadir  ou  emendar  documentación,  si  lle  fose  requirida  pola 
administración.

7. Como podo facer seguimento da solicitude presentada?

Desde a  páxina  web de  Sede  Electrónica,  debe entrar  no  apartado:  A MIÑA  SEDE  e 
localizar o seu expediente:
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