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Descobreix la nova 
seu electrònica 
de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp posa a disposició dels ciutadans, 
entitats i empreses la nova seu electrònica que permetrà fer tràmits amb el 
concistori a través d’un ordinador, telèfon o tauleta sense la necessitat de 
desplaçar-se a les ofi cines municipals. En un simple clic i durant les 24 hores 
del dia, es podran fer més de 50 tràmits amb l’administració local.

Amb aquest nou servei que presta l’Ajuntament, la relació entre ciutadans, 
empreses, entitats i l’administració municipal és molt més dinàmica i 
efi cient.

Més de 
50 tràmits a la nova seu 
electrònica

Si a casa no tens ordinador o connexió a Internet, a l’Ajuntament tindràs a la 
teva disposició un ordinador per connectar-te amb la seu electrònica! A més, si 
tens dubtes, hi trobaràs personal municipal que et guiarà per la seu electrònica 
per tal que puguis completar els teus tràmits.



Al servei de la ciutadania, 
les entitats i les empreses

Els tràmits amb l’Ajuntament, quan vulguis i des d’on vulguis.

Accés les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

Sense cues ni esperes.

Tramitació més àgil.

Més tràmits al teu abast.

Amb total seguretat i confi dencialitat.

Amb la nova 
seu electrònica...

Les persones físiques tenen el dret d’operar amb 
l’administració electrònica.

Les entitats, associacions, persones jurídiques 
i empreses han d’operar amb l’administració  
electrònica de forma obligatòria.

Accés
les 24 hores del dia i els
365 dies de 

l’any



Com puc fer els tràmits 
per Internet amb 
l’Ajuntament?

Per operar amb l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp a través de la nova 
seu electrònica el més important és 
obtenir un certifi cat digital.

A partir d’aquí i amb el certifi cat digital es poden signar documents 
de forma electrònica, omplir formularis web i identifi car-se davant 
l’Ajuntament o les altres institucions.

El més 
important 
és obtenir un certifi cat 
digital



El certifi cat digital es pot obtenir mitjançant diverses institucions 
i organismes. 

DNI Electrònic. És un certifi cat emès per la Direcció 
General de Policia que acredita físicament i digitalment 
la identitat de la persona titular. Es pot obtenir a les 
comissaries de policia de Reus i Tarragona i posteriorment 
cada usuari l’ha d’activar per aconseguir un pin personal per 
operar electrònicament. 

idCAT Certifi cat: Permet operar amb les administracions 
públiques i assegura la integritat i la confi dencialitat de les 
transaccions electròniques que envieu per Internet. També 
permet signar documents i correus electrònics amb totes 
les garanties. A la web www.idcat.cat trobareu tota la 
informació sobre aquest certifi cat.

Hi ha d’altres certifi cats que atorguen la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre o l’Agencia Tributaria que també 
permeten operar de forma electrònica amb l’administració.

www.governacio.gencat.cat · www.administracionelectronica.gob.es · www.cert.fnmt.es
Més informació:

Com puc obtenir 
el certificat digital?

Puntualment la Policia Nacional 
es desplaça al nostre municipi 
per facilitar la renovació del 

DNI. Cal consultar dates 
disponibles a les OMAC



ANIMALS DOMÈSTICS

 Registre cens animals

 Llicència sobre la tinença i conducció 
d’animals potencialment perillosos

SERVEIS FISCALS

 Banc d’aliments

 Ajut social pel Centre de Dia

 Servei de menjador social

 Servei d’atenció als immigrants

 Transport adaptat

 Ajudes als emprenedors

 Ajudes a empreses per la contractació de 
personal

CIUTADANIA

 Dret d’accés a la informació pública

 Instància general

 Queixes, suggeriments i propostes

 Parelles de fet

 Inscripció a la borsa de treball per part 
d’aturats 

 Inscripció a la borsa de treball per part 
d’empreses que ofereixen llocs de treball

EDUCACIÓ, CULTURA Y ESPORTS

 Tarifes reduïdes llars d’infants

 Transport escolar bus Ajuntament

 Transport escolar bus Consell Comarcal del 
Baix Camp

 Petició d’ús d’instal·lacions esportives

 Sol·licitud d’alta/baixa d’activitats 
esportives

 Autorització per accedir al Casal per a 
menors d’edat

 Autorització per accedir al Casal per a 
majors d’edat

 Incripció a les activitats dels programes de 
Joventut

EMPRESES - FUE

 Canvi de titularitat d’una activitat 
econòmica

 Canvi de titularitat d’una activitat sotmesa 
a comunicació ambiental

 Comunicació prèvia d’activitat econòmica 
de baix risc

Quins tràmits podré fer a través 
de la nova seu electrònica?



 Declaració responsable d’activitat 
econòmica innòcua

 Comunicació ambiental

 Llicència ambiental

 Sol·licitud informe preceptiu en matèria 
d’incendis

 Sol·licituds ocupació via pública per a fi res

 Sol·licituds ocupació via pública per a la 
instal·lació de terrasses 

 Comunicació prèvia d’ús turístic dels 
habitatges

 Ajudes als emprenedors

 Ajudes a empreses per la contractació de 
personal 

PADRÓ D’HABITANTS

 Baixa a instància de part del Padró 
Municipal per canvi de residència 
d’estrangers que es traslladen a l’estranger

 Baixa en el Padró d’Habitants

 Baixa en el Padró Municipal d’Habitants 
per defunció

 Certifi cat d’empadronament

 Confi rmació de residència comunitaris

 Inscripció en el Padró Municipal 
d’Habitants

 Modifi cació de dades en el Padró 
Municipal d’Habitants

 Modifi cació de dades en el Padró 
Municipal d’Habitants per canvi de domicili 
dintre del mateix municipi

 Renovació de residència no comunitaris

 Volant de distància de l’escola al domicili 
(beques transport escolar)

SEGURETAT CIUTADANA

 Targetes d’armes de 4a categoria

 Denúncia de vehicle abandonat

 Autorització d’estacionament de vehicle

URBANISME I VIA PÚBLICA

 Certifi cat d’aprofi tament urbanístic

 Certifi cat de no infracció

 Comunicació prèvia de primera ocupació

 Comunicació prèvia en matèria urbanística

 Llicència d’enderroc

 Llicència d’obres majors

 Llicència de grua

 Llicència de parcel·lació urbanística

 Llicència de piscina

 Llicència urbanística de divisió horitzontal

 Llicència urbanística en sòl no urbanitzable

 Llicència urbanística obres menors
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