
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE SUPORT A LA TRAMITACIÓ 
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Aquesta guia pretén ajudar a la ciutadania a presentar una sol·licitud telemàtica dirigida 

a l’Administració i consultar les notificacions electròniques rebudes del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. Amb un llenguatge senzill, s’explica pas a pas tot el 

procediment i s’adjunten captures de pantalla per a que les instruccions siguin més 

entenedores.  Així mateix, s’explica com obtenir l’idCAT Mòbil, un sistema que permet 

identificar-se i fer signatures electròniques amb el dispositiu mòbil. 
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I. Accés al mòdul de tràmits i gestions del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental 

Per poder dirigir sol·licituds, queixes, suggeriments i propostes al Consell 

Comarcal, accediu al mòdul de tràmits i gestions. Cal disposar d’un certificat 

digital o un sistema de clau concertada (idCAT Mòbil o Cl@ve). Si no en 

disposeu, més endavant us expliquem com donar-vos d’alta a l’idCAT Mòbil. 

Tràmits i gestions 

 

II. Accés a la instància genèrica  

Un cop al mòdul de tràmits i gestions, per presentar una sol·licitud,  accediu a la 

opció “instància genèrica”. 

 

Seleccioneu “Tramitar ara”: 

 

 

 

https://www.vallesoriental.cat/2028-el-consell/2040-tramits/tramits-i-gestions/
https://www.vallesoriental.cat/2028-el-consell/2040-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html
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A continuació us demanarà la autenticació amb alguns dels sistemes següents: 

amb certificat digital, idCAT Mòbil o sistema Cl@ve. 

 

 

Si no disposeu de cap d’aquests sistemes, us podeu donar d’alta a l’idCAT Mòbil, 

que us permetrà identificar-vos i signar electrònicament amb el vostre telèfon 

mòbil. Us expliquem el procediment per fer-ho. 

Què és l’idCAT Mòbil? 

Alta idCAT Mòbil 

En la mateixa pàgina on us demana la autenticació, disposeu d’un enllaç per 

donar-vos d’alta amb la opció “Dona’m d’alta”. El procediment és senzill i l’alta 

és momentània i sense necessitat de cap altre tràmit. Només necessiteu que 

introduïu el número DNI o NIE, data de caducitat, data naixement i el codi de 

barres de la targeta CatSalut i el vostre telèfon mòbil. 

Confirmada l’alta al sistema, ja us podeu autenticar. Només caldrà que introduïu 

el vostre DNI i el telèfon amb el que us heu donat d’alta i seleccionar la opció 

“Utilitza el meu idCAT Mòbil”. El sistema us enviarà un SMS amb la contrasenya 

que haureu d’introduir: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc1
https://idcatmobil.seu.cat/
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Si us identifiqueu amb certificat digital, seleccioneu la opció “Certificat digital” i 

us apareixerà una pantalla amb tots els certificats detectats en el vostre 

ordinador, on haureu de seleccionar el vostre. 

 

Un cop identificats, ja sigui amb un certificat digital, amb l’idCAT Mòbil o Cl@ve, 

us apareixerà el formulari de tramitació, on s’hauran d’omplir les dades de la 

sol·licitud. 
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Completeu el formulari i exposeu els fets que motiven la vostre sol·licitud i el que 

demaneu.   

 

 

En la següent pantalla, si formuleu la sol·licitud en representació d’una persona, 

seleccioneu “Sí, sóc el seu representant”, en cas contrari, seleccioneu “No” i 

després “Continua”. 
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Tot seguit, us informa que el Consell Comarcal pot consultar determinada 

informació que tenen altres ens públics (com el DNI o les dades 

d’empadronament). Si esteu d’acord premeu el botó “Continua”.  

 

En la pantalla següent us pregunta si aporteu documentació complementària. Si 

és així, indiqueu “Sí” i afegiu els documents que considereu necessaris. 

 

 

 

Les persones físiques podeu escollir rebre notificacions electròniques 

relacionades amb aquesta sol·licitud. Si així ho desitgeu, indiqueu el telèfon i 

correu electrònic per rebre l’avís quan tingueu una notificació del Consell 

Comarcal relacionada amb aquest tràmit.  
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Si preferiu rebre les notificacions i/o comunicacions per correu postal, 

seleccioneu la casella “Per correu postal” i ompliu l’adreça on les voleu rebre. 

Un cop completat el formulari, seleccioneu “Continua”. 
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Finalment, us mostra una pantalla de confirmació de dades. Reviseu tota la 

informació i si tot és correcte, premeu “És tot correcte, envia-ho”.  
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Si observeu alguna dada errònia o voleu fer alguna modificació, cliqueu a 

“Modifica”. 

 

 

 

 

Finalment, un cop enviat, us apareixerà un missatge indicant que “la seva 

sol·licitud s’ha rebut satisfactòriament” i podeu descarregar el comprovant de la 

sol·licitud que heu realitzat amb el corresponent registre d’entrada. Si heu 

autoritzat rebre comunicacions i avisos per mitjans electrònics, rebreu un correu 

electrònic i/o SMS de confirmació. 

 

III. Accés a les notificacions electròniques (e-NOTUM) 

El mòdul de notificacions electròniques que utilitza el Consell Comarcal (e-

NOTUM) permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, 

decrets, de convocatòries d’òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans 

electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. 

Accedir al mòdul de notificacions electròniques 

En el cas de les persones físiques, si s’ha optat per autoritzat les notificacions 

electròniques, quan es produeixin, rebreu un avís al correu electrònic i/o telèfon 

mòbil que heu autoritzat. El correu electrònic que es rep, s’indica també l’enllaç 

per accedir al mòdul de notificacions. 

Un cop accedim, el sistema demanarà l’autenticació, que la podem fer amb el 

NIF/NIE i el telèfon mòbil i/o correu electrònic que hem comunicat al Consell 

Comarcal. Si es posa un correu electrònic o telèfon diferent al que s’ha comunicat 

al Consell Comarcal el sistema no us deixarà accedir a la notificació. 

Si en disposeu, també podeu accedir amb certificat digital. 

https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=8104190004&codiDepartament=8104190004
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Un cop feta l’autenticació us mostrarà les vostres notificacions i comunicacions. 

 

Podeu llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa; rebutjar 

una notificació abans d'obrir-la; veure la llista de notificacions dipositades i 

l'organisme emissor i descarregar tots els documents associats a una notificació 

electrònica (la resolució, la notificació, l'acceptació o rebuig, etc.). 

 

En el cas de necessitar suport o més informació per accedir al mòdul clicar aquí.  

 

 

https://www.aoc.cat/portal-suport/enotum-ciutadania/idservei/enotum_ciutadania/

