
      MANUAL PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT 

PAS 1. Descarregueu la sol·licitud per la presentació electrònica. 

PAS 2. Ompliu tots els camps editables. 

PAS 3. Guardeu-la al  vostre ordinador. 

PAS 4. Escanegeu tota la documentació sol·licitada en PDF i guardeu-la. 

PAS 5. Entreu a http://www.labisbal.cat/ 

  Seu-E https://www.seu-e.cat/ca/web/labisbaldemporda 

 Instància genèrica 

 Instància genèrica 

 Cliqueu a 

PAS 6.  Identifiqueu-vos. Surt la pantalla en què us heu de identificar. Si teniu un certificat digital o Clave, 

cliqueu a sobre i identifiqueu-vos. Si no en teniu,  us heu de donar d’alta amb l’IdCAT Mòbil, que 

és  molt senzill i s’activa al moment,  només cal el número de DNI o NIE, número de la 

targeta sanitària i número del mòbil. 

*IDCAT-Mòbil és gratuït i no caduca, serveix per a totes les gestions telemàtiques de l’administració pública catalana.

 Un cop us hàgiu identificat, sortirà la pantalla per omplir la instància. 

Pas 7. Ompliu la instància. Els camps amb asterisc * són obligatoris. 

A l’apartat EXPOSO:  no cal escriure-hi res, poseu-hi un asterisc * 

A l’apartat SOL·LICITO: (escriviu-hi  el/els  ajut/s que sol·liciteu)

A l’apartat ADJUNTAR DOCUMENTS: heu d’adjuntar-hi els documents que heu escanejat. 

 Premeu a : 

http://www.labisbal.cat/
https://www.seu-e.cat/ca/web/labisbaldemporda


Us sortirà una finestra, cliqueu a SELECCIONAR ARXIU:  busqueu un a un els arxius escanejats, 

cliqueu a sobre del document i s’anirà afegint a la llista per adjuntar. Quan els tingueu tots, 

cliqueu ACCEPTAR. 

Veureu que s’han carregat a la instància, ja que surt el nom que heu assignat a cada document. 

Si no és així, repetiu el procés d’adjuntar documents. 

L’últim apartat:  

Premeu el botó per indicar si voleu rebre les notificacions per SMS o correu electrònic. 

Premeu el botó: accepteu les condicions del servei de notificacions electròniques. 

Pas 8. Premeu  

Us sortirà la instància omplerta tal com s’enviarà. 

Pas 9. Premeu   

Sortirà la instància registrada. 

Pas 10. Visualitzeu la instància.  Cliqueu 

 Podeu guardar-la al vostre PC o imprimir-la, com a resguard de la sol·licitud. 

Si heu indicat a l’últim apartat del  Pas 7 que voleu rebre la notificació per correu electrònic o 

SMS, rebreu el justificant de recepció, amb totes les dades del registre. 

Pas 11. Finalitzeu la sessió, cliqueu a DESCONNECTAR i tanqueu el navegador. 


