
 

 

COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD D’AJUTS ESCOLARS I  

CASAL D’ESTIU DE FORMA TELMÀTICA 
 

1). Cal escanejar la documentació de la següent manera: 

 Si has de presentar DNIs, Llibre de Família o documentació oficial millor escaneja 
en color. 

 Escaneja en format PDF i si pot ser a baixa resolució. 

 Fes escanejats separats. Un per la sol·licitud i un altre (o varis) per la 
documentació obligatòria que hagis de presentar segons indicacions de la 
sol·licitud i modifica el nom de cada PDF amb un nom identificatiu del contingut. 

 
2) Hauràs de registrar-te en una plataforma d’identificació. Aconsellem idCAT mòbil, és la 
més fàcil. Necessites DNI o TIE, targeta sanitària, correu electrònic i un mòbil. Si ja t’has 
registrat anteriorment, tens certificat digital o DNI electrònic activat, no cal fer aquest 
pas. 
 

Per identificar-te, busca la pàgina web https://idcatmobil.seu.cat/  de la Generalitat, 
llegeix l'explicació i accedeix a  "ALTA SENSE CERTIFICAT". Segueix tots els passos, 
introduint totes les dades que et demani. Si alguna cosa no saps que és o com s’ha 
d’introduir, veuràs que et surt en petit "On ho trobo" i si cliques a sobre et donarà 
l'explicació. Un cop fet tots els passos i feta la verificació per donar-te d’alta, ja podràs fer 
tràmits que et demanin identificació digital. 
 

Ara ja pots identificar-te a qualsevol Administració Pública Catalana i fer una instància.  

 
3). Per presentar la sol·licitud per la SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament: 

 Accedeix a la pàgina web de l'Ajuntament: www.vilamajor.cat 
Segueix el següent itinerari: 

 Serveis i Tràmits 
 Tràmits i Gestions 
 Anar a la “pestanyeta” Catàleg de Tràmits  
 Instància General (clicar al requadre Tramitació electrònica de la dreta de la 

pantalla) 
 Ara, caldrà que t’identifiquis electrònicament amb l’idCAT mòbil o el que tu facis 

servir. T'enviaran un codi per SMS al teu mòbil que hauràs d’introduir.  
 Necessitaràs indicar un correu electrònic on rebràs les notificacions (respostes) 

del teu tràmit. 
 Omple la instància “Exposant: que va adreçat a Serveis Socials i que vols tramitar 

la Sol·licitud dels Ajuts Escolars o del Casal d’Estiu. Adjunta arxius PDF (sol·licitud 
i documentació) abans d'enviar.  
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