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1.

INTRODUCIÓN

O sistema GaIA é unha plataforma desenvolvida para a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) no
eido da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, converterase nun futuro nun punto único de acceso, que
agrupará os actuais aplicativos sectoriais existentes en materia ambiental.
Con este obxectivo desenvolveuse o sistema eRegade que substituirá ao actual Regade- CAPCA. No presente
documento explicaranse os pasos necesarios para acceder á aplicación eRegade tanto para usuarios que xa teñen
unha conta en Gaia como para quen accede por primeira vez á plataforma. Explicaranse ademais as distintas
funcionalidades dispoñibles.
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2.

PRESENTACIÓN DO SISTEMA

2.1. Requisitos de Hardware e Software
Para poder operar coa aplicación é necesario ter instalado o navegador Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet
Explorer.

2.2. Usuarios/as do sistema
O sistema está configurado para ser utilizado por tres perfís de Usuario Empresa, OCA e Xestor que serán explicados
na seguinte sección.

2.3. Perfís de usuario
O aplicativo dispón dos seguintes perfís de usuario:

ROLES

ACCESO A MENÚS PRINCIPAIS

Descrición

Rexistro

Representantes

ou

habilitados
EMPRESA empresa
introducilos

pola

sobre as mesmas.

datos medicións.
Asigna a unha OCA a Inscrición se procede.

o centro.

XESTOR

os

avisos xerados Consulta
por

relativas

ás

das Inscricións Inscricións da
da

súa súa empresa.

empresa.

Consulta
os
Xestiona as
Pode realizar búsquedas das Inscricións que avisos xerados
traballadores
medicións
lle foron asignadas, pero non crealas.
por
habilitados
polo
relativas ás
Pode engadir medicións ás Inscricións. modificacións
responsable
do
Inscricións
Consulta os avisos xerados por modificacións das Inscricións
Organismo
de
que
ten
que
ten
das Inscripcións da súa empresa.
Control Autorizado.
asignadas.
asignadas.
Representantes

ou

Representantes

da

Administración
Ambiental.

Consulta
Busca e xestiona as Inscricións de tódalas avisos
tódalas
empresas.

os Consulta

empresas.
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as

de medicións de
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as

medicións

para Edita o detalle dunha Inscrición excepto as modificacións

relativos á empresa e

OCA

Medicións

Consulta
Crea novas Inscricións e realiza búsquedas

traballadores

Avisos

tódalas
empresas.

3.

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

3.1. Acceso por primeira vez
3.1.1.Alta de novo usuario
No caso de que o usuario xa estivera rexistrado en GaIA pode saltar ó punto Acceso por primeira vez a eRegade
deste manual. Noutro caso terá que seguir as seguintes instrucións.
Antes de acceder a eRegade, tanto as empresas coma as OCAs deben rexistrarse no Sistema GaIA, no cal poden
acceder a súa páxina principal mediante a seguinte URL:
•

https://gaia.xunta.es/plataforma/

Unha vez alí, deberán facer click no botón

o cal permitirá acceder á área de usuarios, previa

autenticación dos mesmos, que pode ser por usuario/contrasinal ou certificado dixital pero como é a primeira vez que
accede ó sistema, deberá crearse unha nova conta de usuario, facendo click no botón Crear como se indica na imaxe
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Unha vez cubertos os campos requiridos:

O usuario poderá rexistrarse no Sistema facendo click no botón
Enviarase un correo de notificación á dirección de correo electrónico previamente indicada para confirmar a alta.

3.1.2.Acceso por primeira vez a eRegade
Se se dispón dun usuario de acceso a Gaia, ou se seguiron os pasos indicados no apartado anterior para darse de
alta, o seguinte paso será acceder coas credenciais ó Sistema (nif/contrasinal):
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Ou co certificado dixital:

Unha vez autenticado o usuario verá as aplicacións que ten dispoñibles:

Como se mencionou no principio da sección, neste punto o usuario está rexistrado no Sistema GaIA, o cal consta de
numerosos módulos para os cales o acceso é independente, é dicir, aínda que o usuario atópase autenticado en
GaIA, ten que rexistrarse en eRegade, facendo click no botón

da súa tarxeta, onde irá á seguinte pantalla:

Na cal o usuario indicará o perfil co que quere darse de alta en eRegade.

3.1.3.Alta Perfil Empresa
O alta dun novo centro poderá realizarse seguindo algún dos proceso que explicaremos a continuación e que se
resumen en dous casuísticas posibles:
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•

Mediante a creación dunha nova inscrición:
◦

•

Empresa sen Instalacións no sistema antigo

Mediante migración de datos existentes no sistema antigo de Capca
◦

Empresa con Instalacións en Capca pero non en GaIA

◦

Empresa con Instalacións en Capca e en GaIA

3.1.3.1.

Empresa sen Instalacións no sistema antigo

No caso de que a empresa non teña ningunha Inscrición no sistema antigo, amósase unha pantalla coma a seguinte:

Tras facer click no botón de

o usuario poderá cubrir os datos de Inscrición e gardala.

Se lle precargarán os datos da conta coa que está a traballar en GaIA. Dita conta pode visualizarse na esquina
superior dereita como se mostra na imaxe.

No seguinte formulario poderase seleccionar calquera dos centros dispoñibles asociados á empresa que aínda non
dispoña dunha inscrición no sistema.
Os campos “Centro”, “Data de inicio da actividade” e “Catalogación do centro segundo a lei 34/2007 “ son obrigatorios.
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Unha vez completado o formulario débese facer click no botón

.

A continuación o usuario terá acceso á aplicación eRegade, onde verá a Inscrición creada en estado BORRADOR.
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A opción de

estará dispoñible tamén desde esta pantalla permitíndose a creación de novas inscricións

para outros centros.

3.1.3.2.

Empresa con Instalacións en Capca pero non en GaIA

No caso de que o usuario teña instalacións asociadas no sistema antigo e non se atope vinculado a ningunha conta
de

empresa

en

GaIA

tras

premer

na

opción

de

Perfil

Empresa,

amósase

unha

pantalla

como a seguinte :

Para poder continuar con este proceso é preciso que o usuario:
1. Teña instalado un certificado electrónico válido para autenticarse perante o sistema.
2. O certificado debe estar a nome dunha persoa física ou dunha empresa (pero sempre vencellado a unha
persoa física que sexa representante legal).
Seleccionando a opción
mostran na imaxe:

o usuario poderá realizar unha das seguintes opcións que se
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En caso de dúbidas ante cal opción seleccionar o usuario deberá enviar un correo a soporte-gaia@xunta.gal
indicando o seu DNI e o CIF da empresa á que quere vincularse e un breve resumo da problemática. Para facilitar
a xestión de ser posible e de modo opcional o usuario pode incluír unha persoa de contacto e un correo.

1.

Activación de unha conta de empresa (primeira opción)
◦

No caso da primeria opción, se o usuario corresponde co representante legal dunha ou mais
entidades (segundo os datos rexistrados nos sistemas da Consellería de Medioambiente), o sistema
amosa un formulario de solicitude de alta no que se deben cubrir os seguintes datos:
1. Datos de usuario para o solicitante (se non existe xa un usuario para esa persoa)
2. Escoller para que empresa, das que é representante legal, quere solicitar a alta.
3. Concello no se se atopa a efectos de asinar a solicitude de alta (isto só aplica á hora de asinar a
solicitude de alta).

◦

Con todos ese datos cubertos se debe asinar a solicitude de alta.

◦

Unha vez asinado ao seleccionar gardar o sistema fará o seguinte:
1. Creará unha conta de empresa para a empresa en cuestión.
2. Creará un usuario administrador para esa conta de empresa.
3. Activará ao dito usuario e enviaralle un email á dirección de correo do mesmo para completar o
proceso de activación.

2. Creación de datos e da conta de empresa (segunda opción)
◦

Na segunda opción procederemos a dar de alta a entidade co CIF correspondente ao certificado
empregado para acceder. Se é dunha empresa, daráse de alta unha persoa xurídica, pero se está a
nome dunha persoa, a entidade corresponderá cunha persoa física.

◦

Ao acceder, a pantalla que se amosa é como a seguinte:

Páxina 12 de 37
MO_v.05.01

GAIAMA_MU_ManualUsuario_eRegade_v.00.01

◦

En concreto ten duas partes a primeira cos datos da empresa a dar de alta e a segunda cos datos do
usuario que se vai dar de alta á vez que a empresa. Ese usuario será creado a nome da persoa titular
do certificado electrónico empregado (incluso se se trata dun certificado de empresa).

◦

O usuario debe cubrir os datos e despois premer en Gardar. Despois chegará a unha pantalla na que
debe confirmar a solicitude de alta e os datos cunha sinatura electrónica.

◦

Despos de ter asinado os datos bastará premer en dar de alta e o sistema rexistrará os datos da
entidade e do usuario no sistema.

Unha vez finalizado proceso da opción seleccionada xa o usuario sería rexistrado na plataforma GaIA, polo que para
continuar co acceso a eRegade deberá seguir as instrucións indicadas no apartado Acceso por primeira vez a
eRegade.

3.1.3.3.

Empresa con Instalacións en Capca e en GaIA

No caso de que a empresa si teña instalacións tanto no sistema antigo coma en GaIA, tras premer na opción de Perfil
Empresa, amósase unha pantalla na que aparece a instalación de Capca xunto coas que están rexistradas en GaIA.
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A procura de inscricións no sistema antigo realizarase a través do CIF da empresa que ten vinculada en GaIA, por
tanto aínda que en Capca traballase cunha unica inscrición dun centro mostraránselle todos os centros
correspondentes á empresa. Non é necesario que os seleccione todos, pode seleccionar unicamente a instalación coa
que traballa habitualmente, xa que o resto de usuarios da empresa terán a opción de migrar o resto de centros.
As inscricións que se atopaban en estado ALTA ou REXEITADO non se terán en conta durante o proceso de
migración. Se só dispón de inscricións neste estado deberá crear unha nova como se indica en Empresa sen
Instalacións no sistema antigo
As inscricións en estado ENVIADA pasarán a estado BORRADOR para continuar a súa xestión na nova aplicación.
O resto de inscricións(BORRADOR, ACTIVO, INACTIVO, BAIXA, NOTIFICADA SEN CONTROIS) se migrarán co
seu estado actual.
O usuario terá que seleccionar unha antiga e a súa correspondente nas instalacións de GaIA. A continuación deberá
facer click no botón de Asignar e finalmente no de Gardar.
Deste xeito comezará o proceso de migración das Inscricións de Capca cara GaIA.
O proceso de migración pode levar varios minutos dependendo do volume de datos.

Se ten algún problema durante o proceso de migración, envíe un correo a soporte-gaia@xunta.gal

En canto remate, terá acceso a eRegade, onde poderá ver a súa Inscrición migrada:
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3.1.4.Problemas máis comúns
Neste punto poden presentarse os seguintes problemas:
•

Os centros mostrados en GaIA non se corresponden coa empresa que se pretende migrar de Capca polo que
é necesario que se solicite a vinculación á conta da empresa que se desexa migrar.

•

A empresa é correcta pero non se pode establecer ningunha correspondencia entre os centros rexistrados en
Capca e os que se mostran de GaIA por tanto é necesario solicitar a creación destes novos centros.

En ambos os casos debe enviarse un correo a soporte-gaia@xunta.gal indicando o problema que se lle
presento e de ser posible unha persoa de contacto e un correo.

3.1.5.Alta Perfil OCA
A alta coma OCA é un proceso semiautomático no cal o usuario debe enviar un correo a soporte-gaia@xunta.gal cos
datos que indícanse na pantalla:

3.2. Perfil Empresa
Neste apartado detállanse as xestións que un usuario con perfil empresa pode realizar.

3.2.1.Sección Rexistro
Nesta sección, o usuario poderá realizar búsquedas das Inscricións que ten a súa empresa, facendo click no botón
e crear outras novas no botón
. A opción de crear unha nova inscrición non estará
dispoñible se todos os centros da entidade xa teñen asociada unha inscrición.
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Tras facer click no botón de

o usuario poderá cubrir os datos de Inscrición e gardala.

No seguinte formulario poderase seleccionar calquera dos centros dispoñibles asociados á empresa que aínda non
dispoña dunha inscrición no sistema.
Os campos “Centro”, “Data de inicio da actividade” e “Catalogación do centro segundo a lei 34/2007 “ son obrigatorios.

Unha vez completado o formulario debe facer en

para para terminar o proceso .

Para xestionar as inscricións creadas débese acceder ao detalle picando na inscrición desexada desde a listaxe
anterior, a continuación visualizarase unha pantalla como a seguinte :
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3.2.1.1.

Actualizar Inscrición

Seleccionando a opción

o usuario poderá actualizar os datos relativos á propia Inscrición

que se cubriron no momento da súa creación. Unha vez completados os datos debe facer en
gardar os datos.

3.2.1.2.

Actualizar OCA

A asignación ou actualización da OCA pode realizala desde a opción
Esta asignación permitirá que dito organismo de control axúdeo a cumprimentar os apartados.
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para

Coa asignación do Organismo de Control Autorizado, ambos poden completar os campos do rexistro relativos á
inscrición.
A
OCA
poderá
ademais,
e enviar a Declaración ó Xestor.

3.2.1.3.

no

caso

de

que

sexa

necesario,

engadir

Producción Anual

Permite xestionar a Producción anual relativa á Inscrición:

Pódense engadir no botón

, editar en

e eliminar en

.

O formulario para engadir unha nova produción anual pode observarse na seguinte imaxe :
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as

medidas

Poderá engandir tantos productos(en
Todos os campos son obrigatorios.

texto

libre)

como

considere

Unha vez completado o formulario debe facer click no botón

3.2.1.4.

representativos

para gardar os datos.

Actividades

Permite xestionar as actividades que o centro asociado á Inscrición vai realizar:

Pódense engadir no botón

3.2.1.5.

, editar en

e eliminar en

.

Focos

Nesta pestana o usuario pode ver os focos asociados á Inscrición:

Pódense engadir no botón

, duplicar en

e eliminar en

.
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da

instalación.

3.2.1.6.

Engadir Foco

Para engadir un novo foco, debe facer click no botón
como a seguinte :

. A continuación mostraráselle unha pantalla

Deberá introducir o nome do foco, con texto libre, e o tipo de emisión, xa sexa canalizada ou difusa.
Unha vez completado o formulario debe facer click no botón

para gardar os datos.

O foco estará neste instante en fase DECLARACION, para continuar completando os datos deberá seguir o proceso
que se indica a continuación.

3.2.1.7.

Detalle Foco

Para xestionar un Foco, hay que acceder o seu detalle, facendo click no propio Foco.
A continuación mostrarase unha pantalla como a seguinte onde poderá xestionar toda a información relativa a un Foco
concreto:
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3.2.1.8.

Edición Datos Xerais y Características

Os datos xerais do Foco:

Pódense editar dente os seus respectivos botóns
Deberán cubrirse obrigatoriamente os campos Marca, Proceso, Data de fabricación e Data de posta en marcha.

Se o foco está en estado SOLICITUDE EXCLUSION, terá asociado un motivo de exclusión, a elixir de entre unha lista
de motivos, como os que se amosan na seguinte imaxe:

As características do foco inclúen os valores de potencia térmica das emisións, medidas da canle, etc.
Ao seleccionar a opción de editar este apartado mostrarase unha pantalla como a seguinte:
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Achégase un gráfico cos valores de L1 e L2:

Unha vez completado o formulario debe facer click no botón

3.2.1.9.

para gardar os datos.

Afección Leis

Permite asignar ó Foco as Leis polas que vese afectado:

Pódense engadir no botón

, editar en

e eliminar en

.

As leis que foron derrogadas aparecerán migradas pero non poderán editarse.
Ao seleccionar a opción de

mostrarase un formulario como o seguinte onde o usuario deberá

seleccionar primeiramente a lei pola que se vese afectada o foco. Incluír as normas que sexan de aplicación para a
instalación, relativas ás emisións atmosféricas.
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Se se selecciona a lei RD 100/2011, aparecerá outro despregable coas opcións que lle corresponden:

Cando se selecciona un valor no primeiro selector, automáticamente cárgase un novo conxunto de valores no
segundo selector, e o mesmo pasa cando se selecciona un valor no segundo selector. É dicir, cada selector conterá
entón unha lista de valores que resultan ser especializacións da tarefa indicada no anterior selector.
Deste xeito deberá ir seleccionado por nivel ata seleccionar o grupo (A, B, C, D,-) e finalmente o último nivel.

Picando no botón

actualizarase a lista de leis, onde aparece, na parte superior, a lei que foi

seleccionada anteriormente co buscador.
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3.2.1.10.

Fontes de Enerxía

Xestiona as Fontes de Enerxía empregadas para poñer en marcha as instalacións

Pódense engadir no botón

, e eliminar en

.

Para agregar unha fonte de enerxía mostraráselle unha pantalla como a seguinte:

Unha vez creada unha ou varias fontes de enerxía o usuario deberá seleccionar obrigatoriamente unha fonte de
enerxía como a habitual que será a utilizada nas medicións dos distintos controis.
Para seleccionar a fonte de enerxía como habitual o usuario debe facer click na columna “Habitual” como se mostra
na imaxe.
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A continuación mostraráselle un diálogo de confirmación para confirmar a operación.

O usuraio debe facer click en

para gardar o cambio ou

noutro caso.

Se durante o proceso de migración dispoñíase dunha única fonte de enerxía, marcarase automáticamente coma a
habitual.
Se dispoñía de varias fontes de enerxía durante o proceso de migración o usuario deberá poñerse en contacto
con soporte-gaia@xunta.gal indicando o seu número de inscrición e a fonte de enerxía que se debe marcar como
habitual.
Debe realizar este proceso para manter as primeiras medicións como activas xa que en caso de seleccionar
manualmente a fonte de enerxía habitual será obrigatorio que se realice novamente a primeira medición da mesma.
Este caso dase so en Inscricións migradas con varias fontes de enerxía.

3.2.1.11.

Sistemas Depurativos

Inclúe os Sistemas Depurativos asociados ó Foco:

Pódense engadir no botón

, e eliminar en

.

Indícase o tipo de sistema empregado para depurar as emisións, a data de posta en marcha do mecanismo, a marca
e o rendemento teórico que debería ter. Todos os campos son obrigatorios.
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3.2.1.12.

Controis Asociados

Un usuario con perfil Empresa só poderá consultar os controis do Foco, dado que é responsabilidade da OCA
xestionalos no Sistema.

3.2.1.13.

Documentación

Pestana onde xestiónase a documentación exclusiva do Foco:

Pódense engadir no botón

, descargar en

e eliminar en

.

O formulario para engadir un documento será como o seguinte:

Poderase seleccionar o tipo de documento, engadir comentarios e achegar o documento desexado.
Se o foco atópase en solicitude de exclusión o usuario debe agregar o documento de tipo “Solicitude de exclusión
dun foco”.
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Unha vez completado o formulario debe facer click no botón

3.2.1.14.

para gardar os datos.

Documentos Achegados

O usuario pode adxuntar os documentos que se necesiten relativos á declaración:

Pódense engadir no botón

3.2.1.15.

, descargar en

e eliminar en

.

Enviar Declaración

A partir da inclusión de toda a información dos ditos apartados, será o OCA asignado o responsable de ENVIAR A
DECLARACIÓN pois será necesaria a inclusión da primeira medición para ACTIVAR o foco. Ademais, unha empresa
non pode enviar os datos dun foco en estado DECLARACIÓN, ten que ser o OCA responsable de facelo.
Unha empresa, en cambio poderá enviar a declaración se os seus focos son de tipo emisión difusa ou están en
estado SOLICITUDE EXCLUSIÓN dado que non precisa da autorización do OCA para a exclusión do foco.
A opción

está dispoñible desde o detalle dunha inscrición e permite enviar a Declaración ó

Xestor, para que a revise e actúe en consecuencia:
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Como pódese apreciar na imaxe, no momento do envío da Declaración o Sistema valida que tódolos campos sexan
correctos, en caso contrario mostra unha mensaxe de erro ó usuario para que proceda a súa corrección.

3.2.2.Sección Avisos
Nesta sección, o usuario poderá ver e filtrar as notificacións xeradas polas Inscricións da súa Empresa:

Durante a xestión das inscricións moitas operacións poden requirir unha xustificación, nestes casos aparecerá na
pantalla un cadro de texto onde se indicará o motivo polo cal se realiza a acción.
Por outra banda automaticamente xeraranse un conxunto de avisos ante determinadas accións realizadas polos
distintos usuarios.
Os avisos e xustificacións máis comúns que se amosan por pantalla son os seguintes:
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•

Avisos sobre o paso de estado dunha medición.

•

Avisos sobre o cambio de estado dun foco (Ex. Envío de declaración).

•

Avisos sobre o rexeitamento de alta dunha empresa por duplicación.

•

Aviso de que un OCA foi selecionado por unha empresa para realizar os controis pertinentes.

•

Xustificación da eliminación dunha lei que afectaba a un foco.

•

Xustificación do cambio de potencia térmica.

•

Xustificación do engado dunha fonte de enerxía.

•

Xustificación do paso dun foco en estado activo a declaración.

•

Etc.

3.2.3.Sección Medicións
O usuario Empresa pode ver e filtrar as medicións realizadas sobre os Focos das súas Inscricións:

3.3. Perfil OCA
Un usuario con perfil OCA poderá realizar todas as accións que un usuario Empresa (excepto crear e asignar
Inscripcións) e ademais, será a súa responsabilidade exclusiva a xestións das medicións dos Focos. Ver apartado
Controis Asociados do perfil Empresa.
Os Organismos de Control será responsables de que todos os campos obrigatorios de a Inscripción estean cubertos,
solicitar á información que considere pertinente á instalación e verificar que ditos datos sexan coherentes.
Deberá incluír a primeira medición realizada nos focos novos ou a última nos focos existentes, a partir de ese
momento pode ENVIAR DECLARACIÓN. No momento do envío da declaración, a Inscripción pasa ao estado
ENVIADA, os usuarios da administración con rol Xestor revisarán os datos da declaración e pasarana a estado
ACTIVA ou NOTIFICADA SEN CONTROIS se todo é correcto.

3.3.1.Sección Rexistro
3.3.1.1.

Novo Control

Dende o detalle dunha Inscrición, unha OCA pode engadir novos Controis, no botón

:
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Primeiro elíxese a sustancia sobre a cal se realizará o control:

Despois, as sustancias pódense editar en

, cubríndose unha serie de campos asociados ó control, como o límite

aceptable de emisión da sustancia, metodoloxía e norma aplicables ó control, tipo e periodicidade do control, etc.

Para eliminala hay que facer click no botón

.

Coa introdución dos controis asociados queda pendente a introdución da primeira medición, por parte do Organismo
de Control Autorizado asociado a ese foco no momento a inscrición, que deberá ser regulamentaria.
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Para engadir unha primeira medición asociada ó Control creado, hay que facer click no botón

.

É importante lembrar que antes de iniciar a primeira medición debemos de ter seleccionada a fonte de enerxía
habitual como se explica e o apartado Fontes de Enerxía.

3.3.1.2.

Nova Medición

Unha vez o usuario iniciou a primeira medición, mostraráselle unha pantalla coma a seguinte:

Onde aparecen as medicións propias do Foco:

Editables no botón

Tamén, editables no botón

e notas sobre a medición:

.

Os campos Recomendacións e Observacións servirán para anotar incidencias nas medicións.
Unha vez que se inicia á primeira medición esta créase en estado INICIADA. O resto de medicións créanse noutros
estados como pode verse no apartado Creación dunha nova medicións
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Para finalizar a medición o usuario deberá facer click na ligazón

e completar os datos que se solicitan.

Unha medición estará finalizada cando se lle teña achegado un informe de medición segundo indícase en Informes
Anexados, completáronse os seus datos básicos e realizáronse as medidas correspondentes.

3.3.1.3.

Medición de Sustancias

As medicións realizadas sobre a sustancia engádense no botón

.

Nesta pantalla se precargará a substancia asociada ao control e o límite e a unidade do mesmo asociados á fonte de
enerxía habitual, especificado para ese control.
Deberá engadir tres medidas se se definiu como regulamentaria e ata tres noutro caso.

3.3.1.4.

Informes Anexados

Permite engadir os documentos necesarios da medición:
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Pódense engadir no botón

, descargar en

e eliminar en

.

3.3.2.Sección Avisos
Nesta sección, o usuario poderá ver e filtrar as notificacións xeradas polas Inscricións que ten asignadas:

3.3.3.Sección Medicións
O apartado de Medicións é responsabilidade exclusiva dos OCAs, deberán Programar, Confirmar e executar as
medicións que introduza na aplicación. Para poder engadir unha medida, a empresa debe estar en fase ACTIVA e os
focos, tamén activos. Como se explicou no apartado Fontes de Enerxía a fonte de enerxía utilizada será a marcada
como habitual.
As medicións poderán ser regulamentarias ou non regulamentarias, e con esa consideración deberá introducir os
datos. Sempre notificará nos apartados destinados a tal fin as incidencias
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O usuario OCA pode xestionar as medicións realizadas sobre os Focos das súas Inscricións desde a seguinte
pantalla:

Pódense engadir no botón

3.3.3.1.

, editar en

e eliminar en

.

Creación dunha nova medicións

A creación de novas medidas só está permitida sobre focos activos. Ao seleccionar o botón
mostrarase o seguinte formulario:

Seleccionará previamente a instalación e o foco no cal vai engadir unha data de programación. Non se pode engadir a
programación dun foco que non estea ACTIVO. A aplicación seleccionará as sustancias que ten ese foco como
controis asociados e o OCA deberá indicar cales destes contaminantes vai medir.
A continuación terá dúas opcións:
1. En caso de seleccionar a opción

a medición quedará rexistrada en estado

PROGRAMADA.
2. Coa opción

poderá seguir traballando no mesmo formulario para completar a data

esperada das medidas e confirmala como pode observarse na seguinte imaxe:
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A continuación ao seleccionar a opción

a medición rexistrarase en estado de DATA

CONFIRMADA .
Antes de que unha medida pase a estado DATA CONFIRMADA pódense eliminar sustancias sobre as que se ía facer
a medición. Unha vez que a medida estea nese estado, non se deberían descartar sustancias, xa que se supón que a
empresa tiña garantido, nese intre, que se ía realizar a medición con tódalas sustancias seleccionadas e, polo tanto, o
que se debería facer é anular a medición para comezar unha nova.
Para traballar coa nova medición pode seguir os pasos indicados no apartado Medición de Sustancias

3.4. Anexo I
As inscricións e os focos terán asociados estados que condicionarán as opcións dispoñibles durante os distintos
fluxos da aplicación. A continuación mostraremos os diagramas de estados para inscricións e focos e explicaremos
brevemente cada un deles.

3.4.1.Diagrama de estado do centro productivo

Borrador: Estado inicial de todas as inscricións ao darse de alta por primeira vez no sistema. Durante este estado
permítese a modificación de todos os datos da inscrición e é o estado previo ao envío da declaración.
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Enviada: É un estado automático ao que pasa a inscrición cando se envía a declaración. Neste estado o Xestor revisa
os datos da inscrición, pasándoa a estado Activo ou Notificada sen Controis segundo corresponda se todos os datos
están correctos ou pasándoa a estado Borrador noutro caso.
Notificada sen Controis: Este estado representa a situación dunha empresa que ten tódolos seus focos en estado
excluído e sen controis asociados.
Activo: Este estado asígnaselle ás inscricións que teñen polo menos un dos seus focos Activos. É o único estado que
lle permite a un centro rexistrar as súas medicións.
Inactivo: Pásase a este estado cando, por calquera motivo, un centro cesa temporalmente a súa actividade.
Baixa: Este estado representa o final da vinculación dun centro co sistema eRegade.

3.4.2.Diagrama de estado dun foco

Declaración:

este estado acádase no primeiro momento da declaración dun foco. Tamén podemos volver ao estado

DECLARACIÓN dende o estado ACTIVO, cando se realiza algún cambio no expediente do foco, p.ex. isto sucede
cando un usuario OCA engade ao foco un novo control. Sempre será responsabilidade do usuario Xestor pasar un
foco do estado de DECLARACIÓN a ACTIVO.
Enviado declaración: Este é o estado ó que se transita despois de ter finalizada a primeira medición do foco, con
tódolos datos cubertos, agás o Sistema Depurativo, que é opcional. O OCA encárgase de enviar a declaración do foco
para acadar este estado.
Solicita exclusión: Un centro produtivo pode solicitar a exclusión dun foco, alegando un dos seguintes motivos:
Instalacións Térmicas de Calefacción e ACS (< 2,3 MW), Instalacións Térmicas de Combustión industrial
(Combustibles Limpos) (< 700 kW), Instalacións Térmicas de Combustión industrial (Diferente a Combustibles Limpos)
(<70 kW), Instalacións que non provoquen contaminación sistemática (horas), Instalacións que non provoquen
contaminación sistemática (emisións) ou Instalacións de combustión en Explotacións Gandeiras (= 2,3 MW).
Enviado exclusión: Un centro produtivo pode enviar a solicitude de exclusión dun foco unha vez que:
•

Alega un motivo de exclusión e achega un documento explicativo.

•

Ten cubertos os datos xerais do foco.

•

Aféctalle polo menos unha lei ó foco.

•

Ten cubertas as características do foco (Ex. Potencia térmica, diámetro, …)
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•

O foco emprega como mínimo unha fonte de enerxía.

Neste caso non é preciso ter realizada ningunha medición. O OCA será o encargado de enviar a solicitude de
exclusión do foco para acadar este estado.
Excluído: O usuario Xestor estima que non é necesario rexistrar as emisións de dito foco en eRegade.
Activo: Poderiamos dicir que este é o estado normal dun foco. Só poderemos rexistrar emisións de focos que están
activos.
Inactivo: Un foco deberá ter este estado cando, por calquera motivo, cesa temporalmente a súa actividade.
Baixa: Este estado representa o final da vinculación dun foco con eRegade, cando un foco alcanza este estado queda
definitivamente pechado.

Os cambios de estado dun foco dunha empresa poderían levar ó cambio de estado da propia empresa ou centro
produtivo. Pode ocorrer que:
1- A empresa está en estado BORRADOR e a secuencia de transicións de estados do foco é a seguinte:
DECLARACIÓN  SOLICITA EXCLUSIÓN  ENVIADO EXCLUSIÓN  EXCLUÍDO. O estado final da empresa é
NOTIFICADA SIN CONTROLES. Ó cambiar de estado, o que se envía neste caso son os datos da empresa,
recaendo esta responsabilidade na empresa ou na OCA ligada ó centro.
2- A empresa está en estado ACTIVO ou INACTIVO e a secuencia de transicións de estados do foco é a seguinte:
DECLARACIÓN  SOLICITA EXCLUSIÓN  ENVIADO EXCLUSIÓN  EXCLUÍDO. O estado final da empresa é
ACTIVO. O que se envía neste caso son os datos do foco, recaendo esta responsabilidade na empresa ou na OCA
ligada ó centro.
3- A empresa está en estado NOTIFICADA SIN CONTROLES e a secuencia de transicións de estados do foco é a
seguinte: DECLARACIÓN  SOLICITA EXCLUSIÓN  ENVIADO EXCLUSIÓN  EXCLUÍDO. O estado final da
empresa é NOTIFICADA SIN CONTROLES. Ó que se envía neste caso son os datos do foco, recaendo esta
responsabilidade na empresa ou na OCA ligada ó centro.
4- A empresa está en estado ACTIVO ou INACTIVO e a secuencia de transicións de estados do foco é a seguinte:
DECLARACIÓN  ENVIADO DECLARACIÓN  ACTIVO. O estado final da empresa é ACTIVO. O que se envía
neste caso son os datos do foco, recaendo esta responsabilidade sobre a OCA ligada ó centro.
5- A empresa está en estado BORRADOR e a secuencia de transicións de estados do foco é a seguinte: :
DECLARACIÓN  ENVIADO DECLARACIÓN  ACTIVO. O estado final da empresa é ACTIVO. Ó cambiar o estado
da empresa, o que se envía son os datos da empresa, recaendo esta responsabilidade sobre o OCA ligado ó centro.
Se unha empresa ten tódolos seus focos en estado SOLICITA EXCLUSIÓN, ENVIADO EXCLUSION ou EXCLUIDO o
OCA que se lle asigna é o denominado LMAG, para enviar os datos do foco.
Unha empresa ACTIVA que ten tódolos seus focos en estado EXCLUIDO pode pasar a estado NOTIFICADA SIN
CONTROLES.
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