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INTRODUCCIÓN
Entrar en Subtel:

Aparecenos a seguinte pantalla de "Solicitudes", e picamos na pestana "Presentadas":
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1 Pestana "Presentadas"
Esta pestana móstranos a seguinte pantalla na que aparecen todas as solicitudes presentadas pola
entidade. Pode aplicar os filtros correspondentes para axustar a busca:

Eleximos a solicitidude que desexemos (neste caso sempre un RC-NP) e picamos en
para poder
facer a xustificación. Aparecendo a pantalla seguinte, e vamos á pestana "Xustificación / Certificación":

4

2 Xustificación / Certificación



Xustificación pendente de achegar

Picando en
aportar.

móstranos os pasos que debemos seguir e os documentos que debemos
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Asinantes:

Neste apartado cúbresense as persoas asinantes. É imprescindible cubrilo ao principio, senón a hora de
subir os demáis documentos recordao para subir os documentos requeridos .
Documentos e anexos:
Os documentos que se incorporen deben todos estar firmados dixitalmente.
Aquí debense cubrir
"Factura por importe da porcentaxe correspondente á Deputación" .
e nesa pantalla pódese obter a factura picando en
ou pódese subir un
documento que conteña a factura so solicitante. Lembre comprobar que a factura inclúa
todos os requisitos necesarios (nº factura, data de factura, data de actuación e CIFs dos
implicados)
"Xustificante do ingreso do importe que lle corresponde á entidade solicitante"
aquí incorporase o documento xustificante que lle corresponde á entidade solicitante.
"Acreditación da realización das funcións concedidas: certificación, declaración ou informe que
deberá ser expedido pola entidade solicitante, ou certificación do concello onde se realizou".
pódese obter a acreditación/xustificante da realización das funcións concedidas
picando en
ou pode a entidade solicitante subir un documento que
acredite a realización das funcións concedidas .


Xustificación achegada
Picando en

mostrase os documentos subidos:
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Aquí podemos descargar todos os documentos requeridos e presentandos. E tamén podemos
descargar o Xustificante rexistro telemático:

Lembre que unha vez rematados os pasos anteriores pódese picar
para subir toda esta información ao expediente do solicitante

3 Emenda da Xustificación
No caso de que lle fora requerida a presentación de mais documentación unha vez que enviara a
Xustificación deberá facelo a través da pestana de Documentación Adicional / Emendas (engadide o
texto habitual que poñades nos manuais.

4 Axuda ao manual
Imos á opción "Axuda" e picamos en "Soporte informático"

E aparecemos a primeira pantalla dos manuais
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Picamos en "Manuais" e aparecenos o enganche ao manual descripto neste manual:
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