
P R E S E N T A C I Ó

E L E C T R Ò N I C A

AJUTS DE MENJADOR

C O N G R A T U L A T I O N S !  T I M E  F O R  C O L L

ACCEDEIX A LA SOL·LICITUD
Descarrega't la sol·licitud que trobaràs a la seu electrònica

del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. 

Aquí tens l'enllaç directe. 

També la pots aconseguir trucant per telèfon al 973 71 13 13 o

adreçan-te al Consell Comarcal.

Recorda que et cal demanar cita prèvia.

URL SOL·LICITUD: https://bit.ly/2E9JQSF
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EMPLENA LA SOL·LICITUD2
Emplena la sol·licitud de manera correcta.

Recorda, sobretot que, ha d'anar signada per totes

les persones majors d'edat que formin part de la

unitat familiar.

Comprova tota la documentació que has

d'adjuntar. 

ATENCIÓ! - Si ens dones el consentiment, gran part

d'aquesta documentació, no caldrà que la

presentis perquè la podrem obtenir nosaltres.

Finalment, imprimeix-la i signeu-la totes les

persones que calguin. I ja només cal que

l'escanegis en un format electrònic, en PDF

preferiblement.

TRAMESA3
Tens dues maneres de fer-nos arribar la sol·licitud

de manera correcta: electrònicament o

presencialment. Et recomanem que ho facis

electrònicament ja que tot és molt més senzill i

ràpid.

No saps com fer-ho? Tot seguit t'ho expliquem!

IDENTIFICACIÓ3A
Abans de tot, necessites un identificador digital, 

 com per exemple l'idCat o l'idCat Mòbil.

L'idCat Mòbil el pots obtenir des de casa. Només

necessites el DNI i la targeta sanitària. Vols veure

com es fa? En aquest vídeo t'ho expliquem!!

COM SOL·LICITAR UN IDCAT MÒBIL:

https://youtu.be/WJ6PSI_7Pdk

COM SOL·LICITAR UN IDCAT:

https://youtu.be/ZYeNxX01luE

REGISTRE DE LA
SOL·LICITUD

3B

Enhorabona, ja pots tramitar sol·licituds al Consell

Comarcal des de casa.

Només et queda accedir a la seu electrònica del

Consell Comarcal, i presentar una instància

genèrica. Hi has d'adjuntar tota la documentació

que hi hagis d'annexar.

T'ho ensenyem amb un vídeo explicatiu!

URL: https://youtu.be/VtUrpL5Nbzk

JUSTIFICANT DE REGISTRE4
Ja només et queda guardar el justificant d'aquesta

tramesa, que et servirà per poder realitzar algun

tràmit sobre aquest expedient i així identificar-lo.

http://www.plaurgell.cat/
https://bit.ly/2E9JQSF
https://youtu.be/WJ6PSI_7Pdk
https://youtu.be/ZYeNxX01luE
https://youtu.be/VtUrpL5Nbzk

