
TRAMITACIÓ PERS SEU ELECTRÒNICA DE GRANOLLERS AMB idCAT MÒBIL o Cl@ve
(només per persones físiques)

Es poden realitzar tràmits amb l'Ajuntament de Granollers de manera telemàtica amb l’idCAT Mòbil
o amb Cl@ve. Només per persones físiques
Per obtenir l’IdCAT Mòbil cal anar a https://idcatmobil.seu.cat/ 
Per obtenir el  Cl@ve cal anar a https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html 
Totes  les  gestions  que  es  poden  fer  de  manera  telemàtica  estan  a  la  web
https://seuelectronica.granollers.cat.

Un cop dins de la Seu electrònica hi ha diverses opcions:

En aquest apartat és on hi ha tots els tràmits que realitza l'Ajuntament
de  Granollers  i  a  on  s'hi  haurà  d'accedir  per  realitzar  qualsevol
sol·licitud, permisos, llicències etc...

Aquí  hi  trobareu accés a rebuts,  padró,  notificacions electròniques,
bústia de documents, etc.

Accés  directes  a  les  notificacions  electròniques  que  tingueu  de
l'Ajuntament. Resolucions, manques de documentació, etc
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Bàsicament aquests tres apartats són els principals per realitzar gestions telemàticament amb
l'Ajuntament.

A continuació detallarem per realitzar una sol·licitud telemàticament:

Pas 1: Anar a la web: https://seuelectronica.granollers.cat
Pas 2: Clicar la icona de Catàleg de tràmits

Pas 3: Buscar el tràmit que volem fer: Per exemple Llicència d'obres menors.
Podem buscar per tema o on posa nom posar alguna paraula que identifiqui  el tràmit.
(s'aconsella posar una o dues paraules màxim)
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Pas 4: Al clicar cercar trobarem els tràmits relacionats amb el tema o la paraula posada
Busquem el tràmit de llicència d'obres menors i cliquem a sobre.
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Pas 5: Veiem tota la informació sobre el tràmit (important llegir-ho!!!!) i a la part dreta superior de
la  pantalla  hi  ha  les  opcions possibles  per  fer  el  tràmit.  Escollim l’opció  de Persones
físiques (idCAT Mòbil, Clave o certificat digital). Cliqueu a sobre de tramitar. 

Pas 6: S’obre una finestra nova on hi escollim com volem accedir. Amb IdCAT Mòbil, Cl@ve, o
certificat digital
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Pas 7a: Si accedim amb idCAT Mòbil, posem el DNI /NIE i el número de telèfon que tenim associat
a l’idCAT Mòbil,  i ens enviarà un SMS amb el codi al mòbil posat. Afegim el codi a la
pantalla i accedim al formulari web que cal omplir (Anar al pas 8)
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Pas 7b Si accedim amb Cl@ve anem a la pantalla de clave on tenim opció de Cl@ve PIN o Cl@ve
permanente

Pas 7b.1 Si accedim amb Cl@ve PIN ens demana el DNI/NIE i la data de caducitat. Després ens
demana Obtenir el PIN
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Llavors si  tenim al  mòbil  l’APP Cl@ve PIN accedim a l’aplicació o cliquem on posa
sol·licitar envio sms al mòbil. Rebem el PIN i un cop introduït accedim al formulari web
(Anar al pas 8)

Pas 7b.2 Si tenim Pin permanente posem el nostre DNI i la contrasenya que tinguem.

Pot ser que rebem un codi al mòbil depenent de si tenim doble autenticació. Posem el
codi i accedirem al formulari.
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Pas 8: Si tot ha funcionat correctament ens apareix un formulari que hem d'omplir i adjuntar la
documentació requerida.

Pas 9: Al ser persona física tenim opció de sol·licitar notificació electrònica o notificació paper. Si
marquem la primera haurem de posar un correu electrònic. .
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Si marquem notificació en paper hem de posar una adreça de notificació. Per omplir els
camps es millor posar les primeres paraules i prémer el tabulador i així surt el nom del país
província o municipi tal com s’ha de posar. Després per passar al següent camp millor fer-
ho també amb el tabulador. Si l’adreça és de Granollers detecta fins al carrer. Si no és de
Granollers detecta fins a municipi.

Pas 10 Omplim la sol·licitud  que segons el tipus de tràmit tindrem que posar unes dades més
genèriques o més específiques. Aquest en concret és senzill i només te dades bàsiques
com de sol·licitud general.

Versió 1.1
15/06/20



Després hi sol haver una zona on s’adjunten documents
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Pas 11 Per adjuntar documents clicar el botó Adjunta i s'obre una finestra. Cliquem a sobre d’on
posa «triar un fitxer». Cal tenir en compte la mida màxim de l'arxiu que es permet!!!

    Busquem en l'ordinador el document a adjuntar.

Un cop adjuntat el fitxer podem comprovar que hi
es, i cliquem a continuar i en la següent pantalla
premem el botó Clicar per adjuntar

       El document queda incorporat. I repetim els passos
tants cops com documents haguem d'adjuntar.
Llavors cliquem a continuar

IMPORTANT!!! S’aconsella que els documents siguin
pdf i sobretot el nom del document que no
tingui  caràcters  estranys  (accents,  ç,  ñ,
guions ...) Només lletres o números.
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Pas 12: Apareix un esbòs de la sol·licitud que hem d’enviar. Cliquem a Enviar
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Pas 11. Obtenció del justificant de la sol·licitud. Surt un justificant que podem enviar per mail o
imprimir. 

Pot succeir que la sol·licitud s'hagi tramitat però que no s'ha pogut generar el justificant o
també que surti algun error.
En aquests casos, abans de repetir la sol·licitud seria convenient posar-se en contacte
amb nosaltres per comprovar si la sol·licitud s'ha fet o no.

A la web de www.seuelectrònica.granollers.cat hi podeu trobar la pàgina de Suport a la tramitació
electrònica on hi ha altres tutorials per solucionar altres dubtes que tingueu, així com una pàgina
de FAQs-Preguntes freqüents sobre la tramitació electrònica i  servei telefònic i per mail de suport.
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(Exemple de sol·licitud tramitada però que no 
ha generat justificant)

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=149&language=ca&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=156
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=2303&tipo=6&nivel=1400&codMenuPN=20&codMenu=48&codResi=1&language=ca
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=2303&tipo=6&nivel=1400&codMenuPN=20&codMenu=48&codResi=1&language=ca

