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GUIA DE SUPORT PER A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA  

- SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE BLANES - 
 

 

Per poder realitzar gestions amb l'Ajuntament de Blanes de manera telemàtica cal tenir Certificat 

Digital o estar donat d’alta a sistema d’identificació de clau concertada (idCAT Mòbil o cl@ve).  

 

Els sistemes de signatura electrònica reconeguts per la Seu electrònica de l'Ajuntament de 

Blanes són els emesos pels següents prestadors de serveis de certificació: Certificats digitals 

admesos 

 

Tots els tràmits que es poden fer de manera telemàtica estan a la web https://seu.blanes.cat a 

l’apartat de catàleg de tràmits. 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://seu.blanes.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_FIRMASELEC&lang=ca
https://seu.blanes.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_FIRMASELEC&lang=ca
https://seu.blanes.cat/
https://seu.blanes.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV
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- REALITZAR UN TRÀMIT O SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT - 

 

Exemple de tràmit d’Assabentat d’obres 

 

1. Obrir la web: https://seu.blanes.cat 

2. Escollir l’opció Catàleg de tràmits: 

    

3. Buscar el tràmit que es vol fer: 

Es pot fer la cerca del tràmit introduint una paraula que identifiqui el tràmit a l’apartat on diu 

Buscar: (exemple, obres) 

 

També es pot fer la cerca de tràmits per àmbits o mitjans de presentació: 

 

4. Escollim el tràmit 

5. S’obre una pàgina amb la informació sobre el tràmit. És molt important llegir aquesta 

informació ja que aquí es troba el formulari específic per al tràmit que es vol sol·licitar, la 

documentació que s’ha de presentar, el pagament de taxes... 

A la part inferior de la pàgina hi ha l’opció per a la tramitació electrònica. 

 

https://seu.blanes.cat/
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6. Hi ha dues opcions d’identificació: 

 1. Accés amb certificat digital 

 2. Accés mitjançant el Sistema V@lid (idCAT Mòbil - cl@ve - certificat) 

 

 
 

Opció 1. Accés mitjançant el Sistema V@lid (idCAT Mòbil - cl@ve - certificat) 

 

Escollir opció d’accés: certificat digital, idCAT Mòbil, Cl@ve 

En cas d’utilitzar idCAT Mòbil, introduir NIF i número de mòbil i clicar a “Utilitza el meu 

idCAT Mòbil”, es rebrà un sms amb una contrasenya al telèfon mòbil introduït, que s’ha 

d’introduir per poder accedir al tràmit. 
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Opció 2. Accés amb certificat digital 

Tenir instal·lada l’aplicació de JAVA és imprescindible 

https://www.java.com/es/download/  

Identificant-se amb V@lid - Opció 1 -, no és necessari tenir JAVA instal·lat.   

 
 

Obrir executar aplicació JAVA accés a certificats 
(en funció del navegador utilitzat les pantalles poden ser diferents) 

 

 

Escollir certificat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poden aparèixer una sèrie d'avisos o pantalles que el que fan és instal·lar una aplicació 

temporal de Java i un certificat digital d'entitat. Si demana autorització s’ha d'acceptar 

sempre!!!. El procés pot trigar una mica i és el pas més complex a nivell tècnic i segons 

l'ordinador, sistema operatiu i navegador que s’estigui utilitzant. 

 

https://www.java.com/es/download/
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7. Apareix un formulari que s’ha d'omplir i adjuntar la documentació requerida. 

Formulari: 

 
 

Dades de la persona interessada: 

Escollir si s’actua en qualitat d’interessat o representant. 

Si s’actua com a interessat les dades de l’interessat s’emplenen de manera automàtica agafant 

les dades del certificat. 

Si s’actua com a representant s’han d’emplenar les dades. 

A l’hora d’emplenar el número d’identificació: 

NIF: la lletra va a la casella del costat 

 
CIF: l’últim número és com la lletra per tant va a la casella del costat: 

 
Formats: 

 
 

Mitjans de notificació: 

Persones físiques: poden escollir notificació electrònica o notificació paper. En cas d’escollir 

notificació electrònica s’haurà d’introduir un correu electrònic. 
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Persones jurídiques: la llei 39/2015 obliga exclusivament a la notificació electrònica. 

Notificació electrònica: 

 
 

 

Notificació paper: 

En cas d’escollir notificació paper (només persona física) s’ha d’introduir una adreça de 

notificació. A l’hora d’omplir els camps es recomana posar les primeres lletres i prémer el 

tabulador i així surt el nom del país, província o municipi tal com s’ha d’introduir. Per passar al 

següent camp també es recomana fer-ho amb el tabulador.  

Si l’adreça és de Blanes detecta fins al carrer, si no és de Blanes detecta fins el municipi. 

 

 
 

 

Descripció del que es sol·licita: 

Segons el tipus de tràmit s’haurà d’introduir unes dades més genèriques o més específiques. 

 
 

Documentació que cal aportar: 

 
 

Per aportar la documentació requerida s’ha de clicar al botó “Adjuntar” i s’obrirà la pantalla de 

selecció de documents: 
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S’ha de tenir en compte els formats d’arxiu admesos i la mida màxima que pot variar en funció 

de la documentació que es vol adjuntar. 

IMPORTANT: 

- Els documents pdf no poden estar protegits. 

- El nom dels fitxers només han de contenir números i lletres (NO SÍMBOLS com + _ 

- %)  Només caràcters alfanumèrics. 

Correcte: Planol casa jardi.pdf      

Incorrecte: Plànol_casa+jardí.pdf 

- No adjuntar fitxers que passin del màxim permès (30.000KBytes = 30MB) 

- No adjuntar fitxers amb extensions/formats no admesos  
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El document queda incorporat. S’han de repetir els passos tants cops com documents s’hagin 

d’adjuntar. 

 
 

 

Una vegada incorporada tota la documentació, clicar a la casella per prestar l’autorització i clicar 

a Continuar: 

 
 

 

8. Apareix un resum de la sol·licitud que s’ha de signar: 
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9. Obtenció del justificant de la sol·licitud. 

El justificant es pot descarregar, enviar per correu electrònic o imprimir. 

 

 
 

 

 

A la seu.blanes.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 l’espai de suport a la tramitació electrònica per telèfon 

o correu electrònic. 

https://seu.blanes.cat/
https://seu.blanes.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_AYUDA
https://seu.blanes.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_FAQS&lang=ca
https://seu.blanes.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_FAQS&lang=ca

