
  
 

  

MANUAL D’AJUDA PER A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA AMB 
L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT  

 
 

- PER LES PERSONES JURÍDIQUES. 
 
- PER LES ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA. 
 
- PER A ELS QUI EXERCEIXIN UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL PER A LA QUAL ES 
REQUEREIXI LA COL∙LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA, PER ALS TRÀMITS I ACTUACIONS QUE 
PORTIN A TERME AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
PROFESSIONAL ESMENTADA. EN TOT CAS, DINS D’AQUEST COL∙LECTIU S’HI ENTENEN 
INCLOSOS ELS NOTARIS I REGISTRADORS DE LA PROPIETAT I MERCANTILS. 
 
- PER ELS QUI REPRESENTIN UN INTERESSAT QUE ESTIGUI OBLIGAT A RELACIONAR-SE 
ELECTRÒNICAMENT AMB L’ADMINISTRACIÓ. 
 

INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT – SOL·LICITUD  
 
Per tal de donar compliment a l’establert en l’article 14.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques, us fem saber que esteu obligats a relacionar-
vos a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per 
efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, per tant, davant 
l’Ajuntament d’Agramunt l’haureu de fer mitjançant la Seu electrònica a 
l’enllaç següent: 
 
https://agramunt.eadministracio.cat/info.0  
 
Aquí hi trobareu tot un catàleg de tràmits, trieu el tràmit que correspongui 
a la sol·licitud que voleu realitzar. 

 



  
 

  

Seguidament, se us obrirà una fitxa informativa del tràmit escollit, 
indicant la documentació que heu de presentar juntament amb la 
sol·licitud i la normativa aplicable.  
Per iniciar el procediment de sol·licitud electrònicament, heu de triar 
Tramitació electrònica. 

 
 
Caldrà que us identifiqueu amb el certificat d’empresa o del representant 
legal. 

 



  
 

  

 
 
Completeu el formulari web i envieu-lo al registre d’entrada de 
l’Ajuntament, juntament amb la documentació requerida o marcant les 
declaracions responsables, segons cada cas. 
 
Malgrat això, també podeu optar per incorporant-hi qualsevol document 
propi que ja tingueu elaborat i que considereu que és necessària per a la 
resolució de la vostra petició. 
 
Una vegada fet això, el sistema us generarà un rebut del registre i 
s’iniciarà el tràmit de la vostra sol·licitud. 
 
És del tot indispensable que en la sol·licitud hi feu constar una adreça 
electrònica on voleu rebre les notificacions, atès que les notificacions i les 
comunicacions a persones jurídiques han de ser sempre per mitjà 
electrònic. 
 

TRAMITACIÓ I FINALITZACIÓ DE PROCEDIMENT 
– NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA - 

 
Incoat l’expedient administratiu que correspongui, quan s’hagi de 
comunicar o notificar als interessats el requeriment de documentació, la 
resolució parcial o la definitiva del tràmit, rebreu un correu electrònic (a 
l’adreça que haureu fet constar en la sol·licitud a efectes de notificacions) 
que us indicarà un enllaç cap a la Seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
EXEMPLE: 
“Pel present escrit li informem que li ha estat emesa una notificació, al contingut de la qual pot accedir, prèvia 
compareixença electrònica a la seu electrònica: http://agramunt.eadministracio.cat; fent clic en aquest enllaç. 



  
 

  

En cas de no accedir al seu contingut, s'entendrà REBUTJADA de conformitat amb l'article 43.2 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El rebuig de la notificació tindrà els efectes 
estipulats, i s'entendrà efectuat el tràmit de la notificació, seguint-se el procediment. 
 
Rebi una cordial salutació ,  
 
Ajuntament d' Agramunt  
Oficina Auxiliar de Registre Electrònic  
Plaça de l'Església, 1  
25310 : Agramunt Catalunya  
E-mail : ajuntament@agramunt.cat  
Tlf : 973390057  
Fax : No disponible“ 
 
El procediment per descarregar-vos la notificació o comunicació és el 
següent: 
 
AIXÒ HO HEU DE FER AMB EL NAVEGADOR CROME I AL PC (no amb el 
telèfon mòbil) 
 

- Clicar l’enllaç rebut per correu electrònic que us enviarà directament 
a la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Agramunt. 

- Anar a Bústia electrònica 

 
 

- Anar identificar-se amb el certificat digital 

 
 



  
 

  

- Trieu el certificat que tingueu instal·lat al vostre ordinador, que ha 
de ser el que va associat al CIF o NIF que consta en la notificació 
enviada i identifiqueu-vos amb el pin. 

 
- Fet això accedireu a la vostra àrea privada de la Seu electrònica i ja 

podeu descarregar-vos la notificació o comunicació. 

 
 



  
 

  

- Cal marcar he llegit l'avís legal i manifest la meva voluntat d'accedir 
a la notificació i accedir a la notificació o comunicació. 

 
- Per acabar us descarregueu la notificació o comunicació. 

 
 

Els documents rebuts són en format PDF i estan signats digitalment, els 
podeu guardar o imprimir, i per obrir-los us recomanem que utilitzeu 
l’Adobe Acrobat Reader 2019 o superior. Abans d’imprimir-los penseu 
també en el medi ambient. 
 


