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Com fer un registre electrònic des de la Seu electrònica de
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Si necessiteu entrar una instància genèrica, sol·licitant per exemple un volant o certificat
d’empadronament, o necessiteu demanar una comunicació prèvia d’obres o qualsevol tràmit
relacionat amb l’Ajuntament, ho podeu fer des de casa a través de la seu electrònica.
A continuació, trobareu les passes per poder realitzar el registre correctament. Seguiu les
indicacions i les fletxes i caselles de color taronja. Recordeu que en cas de dubte, podeu
contactar directament amb nosaltres trucant al 93.835.00.11 de 09:00 a 14:00 h de dilluns a
divendres (excepte festius).

1. Accedir al web de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat:
http://www.monistroldemontserrat.cat/home.php

2. Anar a l’apartat de seu electrònica i clicar sobre Seu electrònica.

3. Si apareix el següent missatge, prémer la segona opció:
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4. Si ens apareix el següent missatge:
Prémer opció d’avançat i apareixerà el següent quadre d’informació:

Prémer Accepto el risc i vull continuar
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5. Per poder mirar on podreu trobar els documents o sol·licituds, podeu anar a l’apartat
Impresos i formularis on trobareu els documents més habituals dividits per
departament (urbanisme, serveis socials, empadronament, etc.).
Si és una sol·licitud o instància genèrica o bé ja teniu el document a omplir, aneu
directament a Tràmits On Line (E-TRAM).
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6. Un cop cliquem E-TRAM, s’obrirà la següent pàgina:
Aquí també podem trobar documents habituals, tot i que no apareixen tots. Hem de clicar a
Instància genèrica).
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7. S’obrirà la següent pàgina i hem de prémer a empleneu sol·licitud.

8. Per identificar i acreditar la vostra persona, us demanarà Certificat Digital (IdCat,
DNIe o altres) o sistema clave.

Si no en teniu, no us preocupeu, li doneu opció a Utilitza el meu IdCAT Mòbil. Només us
demanarà el vostre número de DNI o NIE així com el vostre telèfon mòbil de contacte.
Rebreu un SMS al telèfon que heu escrit amb un codi que haureu d’escriure al següent
requadre que s’obrirà.
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Introduïu la contrasenya (el codi rebut amb el SMS) i premeu el botó de Verifica. D’aquesta
manera reconeixeu que sou vosaltres qui esteu entrant la instància.
9. S’obrirà una instància genèrica que haureu d’omplir amb les vostres dades.
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En el cas que necessiteu adjuntar documents que us demanen com DNI, volant
d’empadronament o fins i tot un dels documents que heu de presentar a l’Ajuntament,
trobareu en la mateixa instància genèrica:

Premeu a adjuntar-hi documents i s’obrirà el següent quadre d’informació. Cliqueu a Navega i
s’obriran les carpetes del vostre ordinador, per tal que pugueu adjuntar els documents que
necessiteu. Si us plau eviteu noms massa llargs o amb accents, ja que de vegades el sistema no
els reconeix correctament.

Un cop afegit el document o documents, apareixeran de la següent manera. Premeu acceptar i
s’hauran afegit els documents.

Si són documents
que ocupen molt
espai,
possiblement no
us
deixarà
adjuntar-los. Si us
plau, recordeu que
podeu contactar
amb nosaltres en
cas de qualsevol
dubte trucant al
93.835.00.11.
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10. Tornareu a la finestra on estàveu omplint la instància genèrica. Com és un tràmit
telemàtic, heu de seleccionar si voleu rebre notificacions i comunicacions
relacionades amb el vostre tràmit al vostre telèfon mòbil o per correu electrònic o
ambdós.

Heu de marcar les opcions: vull rebre notificacions electròniques i he llegit i accepto les
condicions del servei de notificacions electròniques per tal de poder rebre les comunicacions
pertinents. A continuació premeu continuar. En cas que vulgueu guardar la sol·licitud, podeu
prémer prèviament el botó de versió imprimible, però si doneu directament a Continuar, més
tard trobareu en PdF el justificant d’enviament de la instància on apareix la informació bàsica.

11. Apareixerà el següent missatge:

Reviseu que les dades introduïdes són correctes. Si és així premeu Enviar Sol·licitud i si hi ha
alguna dada que necessiteu modificar, podeu modificar-ho prement a Modificar dades. Si és el
cas, un cop modificades, podreu enviar la vostra sol·licitud.
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12. Apareixerà el següent missatge:

En aquests moments us recomanem que sigueu pacients i no intenteu refrescar la pàgina
web, ja que pot trigar uns intents.

13. El registre electrònic haurà finalitzat quan veieu la següent finestra:

Podeu descarregar el rebut conforme heu entrat de manera telemàtica la vostre documentació
clicant a Veure sol·licitud en PdF.

