GUIA RÀPIDA PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS PER REGISTRE ELECTRÒNIC A
LES ELECCIONS DE LA URV
1. Entreu a:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/2489
1A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=A90
2. Cliqueu "Instància genèrica":

3. Cliqueu “Empleneu la sol∙licitud”:

4. Identifiqueu‐vos per algun dels mitjans següents:
‐ IdCAT Mòbil (per donar‐se d’alta vegeu apartat 7 d’aquesta Guia)
‐ Certificat digital (certificat digital de la URV, idCAT, DNIe, altres)
‐ Cl@ve

5. Empleneu la instància genèrica:
5.1. Empleneu amb les vostres dades personals.

5. 2. En l’exposo podeu escriure “que pertanyo al col∙lectiu d'estudiants/PDI/PAS”.
5. 3. En el sol∙licito podeu escriure “que em vull presentar al col∙lectiu de
estudiants/PDI/PAS de les eleccions a Junta de Facultat de XX/Consell de Departament
de XX/d’estudiants a Claustre Universitari” o bé, “que vull presentar una reclamació
XX”
5.4. En l’apartat d’Adjuntar‐hi documents: cal adjuntar l’imprès electoral corresponent
https://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/eleccions/gestio‐electoral/models‐
solicitud/

6. Per finalitzar: Acceptar condicions i continuar

Comprovar dades

Enviar

7. Com em puc donar d’alta a IdCAT Mòbil? Com funciona?
L'idCAT Mòbil és el nou sistema d'identificació i signatura electròniques a través de
dispositius mòbils que el Consorci AOC, en colꞏlaboració amb l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per a fer
tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya.
Per fer-ne ús heu de registrar prèviament, les vostres dades de contacte en el fitxer
Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Com funciona? Molt senzill. En cada gestió o tràmit que us demani la identificació i
us mostri l'opció IdCAT Mòbil, caldrà que la trieu i espereu a rebre un codi en el
vostre telèfon mòbil (el que heu autoritzat en el registre previ de les vostres dades
de contacte). Aquest codi l'haureu d'introduir per tal que es pugui verificar la vostra
identitat.

Quan us demani que us identifiqueu heu d’anar a l’apartat de “Dona’m d’alta” i seguir
les instruccions corresponents. Per donar‐vos d’alta necessitareu tenir a mà el vostre
núm. de DNI o TIE, la Targeta Sanitària Individual del CatSalut o de Muface i el telèfon
mòbil (aquest tràmit us servirà per qualsevol tràmit que vulgueu fer amb la Generalitat
o els ajuntaments adherits).

