Instruccions com tramitar l’ajut municipal (ajut) per la COVID-19
Com s’ha de presentar la sol·licitud de l’ajut?
La sol·licitud s’haurà de presentar de forma telemàtica a través del botó "Formulari de
sol·licitud" just més avall, o amb l’enllaç situat a la pestanya "Sol·licitar" d’aquesta
mateixa pàgina.
La persona sol·licitant ha de disposar d’identitat digital per poder fer la sol·licitud per
internet:
• Certificat del FNMT
• DNI electrònic.
• idCAT mòbil.
• Cl@ve.
Amb el cas que no disposeu de certificat digital, podeu fer els tràmits a través de
l’idCAT mòbil, la qual us permet firmar la sol·licitud a través del vostre telèfon mòbil
intel·ligent. Aquí podeu trobar més informació sobre com donar-vos d’alta:
https://idcatmobil.seu.cat/
En cas de no poder realitzar l’alta a l’idCAT mòbil des de l’Ajuntament de Sant Gregori
es donarà cita prèvia per ajudar al tràmit d’obtenir l’idCAT mòbil. Es pot fer a través de
la pàgina web www.santgregori.cat omplint el formulari que trobareu a canals de
contacte COVID-19.
Quins passos s’han de seguir per tramitar la sol·licitud de forma telemàtica?
Les persones sol·licitants hauran de completar tres passos o tràmits per presentar la
seva sol·licitud:
1. Descarregar i emplenar el formulari específic de la convocatòria en format PDF i
desar-lo a l’ordinador.
2. Omplir una instància genèrica de la web de l’Ajuntament de Sant Gregori,
acompanyant el formulari PDF específic i document acreditatiu del compte bancari.
3. Adjuntar la documentació requerida a les bases específiques de l’ajut al qual es vol
optar.
I si no disposo d’ordinador ni/o accés a internet que puc fer?
En el cas que no disposeu de mitjans o coneixements informàtics, ni tampoc disposeu
d’identitat digital ni idCAT mòbil per tramitar la vostra sol·licitud de forma telemàtica,
podreu realitzar-la de manera presencial en les oficines municipals, sol·licitant CITA
PRÈVIA per telèfon (972 42 83 00)
La persona sol·licitant ha de portar el dia de la cita la següent documentació:
•
Telèfon mòbil.
•
DNI/NIE.
•
Targeta Sanitària.
•
Documentació específica de cada ajut

Com enviar la sol·licitud:
1.-Cal anar a la seu electrònica de la web www.santgregori.cat

2.-Dins la seu cal clicar la instància genèrica:

3.-Adjuntar el formulari de sol·licitud d’ajut signat i tota la documentació necessària a
l’apartat “Adjuntar-hi documents”. Cal seleccionar tots els arxius a adjuntar, un per un,
comprovar que s’afegeixen a la llista i després fer clic al botó “Acceptar”.

4.- Acceptar les condicions del servei i la recepció de notificacions electròniques. Després
fer clic a “Continua”, repassar les dades en pantalla i finalitzar el tràmit fent clic al botó
“Enviar Sol·licitud”.
5- Descarregar i guardar un justificant en format pdf amb el número de registre d’entrada
i tota la informació relacionada amb el tràmit.

