EL PRESENT DOCUMENT L’INFORMA SOBRE:
-

QUÈ ÉS LA SEU ELECTRÒNICA MUNICIPAL.
QUINS SERVEIS PRESTA I QUINS AVANTATGES TÉ.
COM REALITZAR SOL·LICITUDS VIA ELECTRÒNICA I COM
REBRE LA RESPOSTA MUNICIPAL.

1. Què és la Seu electrònica? La Seu electrònica municipal és el lloc
oficial en Internet des del qual podrà obtenir informació i relacionar-se
electrònicament amb l'Ajuntament.
2. A qui va dirigida? A tots els ciutadans que elegisquen interactuar
amb l’Ajuntament a través d’Internet.
3. Què es pot fer en la Seu electrònica? Pot consultar l'estat dels
seus expedients, rebre notificacions electròniques i realitzar gestions
que fins ara es realitzaven de forma presencial. A més, pot accedir a
la informació municipal de major rellevància (Portal de Transparència i
Tauler d'anuncis). També podrà comprovar la validesa dels documents
electrònics emesos per l'Ajuntament.
4. Tenen la mateixa validesa les gestions realitzades en la Seu
que de forma presencial? Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits
realitzats a través de la Seu electrònica que els efectuats de forma
presencial.
5. És segur utilitzar els servei de la Seu? La comunicació entre
vosté i la Seu es segura. Tota la informació és xifrada i els certificats
electrònics garanteixen la identitat d'ambdues parts (Ajuntament i
persona interessada). Les dades personals enviades per Internet estan
xifrades i, una vegada guardats en els nostres sistemes, utilitzem els
mitjans necessaris per protegir-los.
6. Quan i com puc utilitzar la Seu electrònica? Podrà accedir a ella
i realitzar tràmits durant 24 hores, els 365 dies de l'any, des de
qualsevol lloc. Tinga en compte que els realitzats en dies inhàbils
s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent. Es pot accedir a la
Seu Electrònica de l'Ajuntament en la següent adreça:
ttps://santjoandalacant.sedelectronica.es/
Des d’aquesta pàgina pot accedir a:
•
Tràmits i serveis.
•
Notificacions.
•
Registre electrònic.
•
Queixes i suggeriments
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7. Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
Serà la data i hora oficial de la Seu la que tindrà validesa legal i no la
de l'equip des del qual es realitze. A aquests efectes, es tindrà en
compte l'hora de finalització del tràmit (quan el ciutadà signe la
sol·licitud i/o documents) i rep el rebut corresponent del Registre. Per
exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el
el 20 de setembre. Si vostè comença a omplir la seua sol·licitud a les
23:50 hores, però acaba a les 00:10 hores de l'endemà, estarà fora de
termini.
A més, tinga en compte que els realitzats en dies inhàbils
s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.
8. Requisit imprescindible per accedir a les tramitacions en la
seu. Per a realitzar qualsevol tràmit ha de disposar de certificat
electrònic. Formes d'obtenir-lo:
Si és persona física:
• DNI electrònic.
• Certificat digital. Pot obtenir-lo en Suma Gestió Tributària,situada
en Av. La Rambla, 19, en horari de dilluns a divendres de 8:00 a
10:00 H. del matí. L’obtindrà al moment, i només ha d'aportar el
DNI en vigor. Li seran facilitades les instruccions per a la seua
instal·lació en l'ordinador).
• Certificat digital de la Generalitat Valenciana, que podrà obtenir
a través d'Internet, accedint a http://www.accv.es/va/ciutadans/
(en aquesta adreça també trobarà les instruccions per a la seua
instal·lació).
NOTA: En cas que tinga el certificat digital en suport targeta (com és
el cas del DNI electrònic), haurà d'adquirir un lector USB de targetes
en qualsevol tenda de components informàtics. Aquests dispositius
són normalment reconeguts per l'ordinador. Haurà d'introduir la
targeta en la ranura amb el xip cap a dins.
Si és una empresa:
• Podrà el certificat obtenir a través de http://www.accv.es/va/empreses/.
En aquest lloc trobarà la informació necessària per a la seua obtenció, i
la sol·licitud del mateix.
AVANTATGES DE RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT.
És una nova via de comunicació entre l’administració i els ciutadans. Aquestes
són els seus avantatges:

1.- Celeritat. La realització de la seua sol·licitud de forma àgil i ràpida.
2.- Seguretat. El procés de sol·licitud compleix totes les garanties de
seguretat establertes mitjançant l'ús del certificat de signatura digital.
3.- Comoditat. La realització de la seua sol·licitud telemàtica li evita
desplaçaments innecessaris per a la seua presentació presencial en les
oficines municipals de Registre. Per tant, podrà realitzar la seua
sol·licitud còmodament des del seu domicili, sense desplaçaments ni
esperes.
4.- Facilitat. Recorde que el nostre Registre Electrònic de la Seu li
permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els
dies de l'any durant les vint-i-quatre hores, independentment que es
tracte de dies hàbils o inhàbils. Per això, en fer ús d'aquest mitjà
telemàtic s'amplia l'horari de presentació de sol·licitud pel que fa als
registres presencials.
5.- Accessibilitat. Un dels inconvenients més importants del mètode
tradicional de recepció de notificacions en paper és l'accessibilitat a la
notificació. És a dir, si el ciutadà no es troba al domicili de notificació
al moment de personar-se el notificador o personal de Correus, ha
a les oficines de l'administració o de Correus (segons se li indique en
l'avís que haurà trobat en la seua bústia o domicili) a rebre la
notificació. La sol·licitud-notificació electrònica és accessible des de
qualsevol lloc en la qual existisca una connexió a Internet, i en
qualsevol moment en què el ciutadà desitge accedir a aquesta
notificació.
6.- Simplicitat. En tan sols cinc passos podrà realitzar la seua
sol·licitud i obtindrà el corresponent rebut que acredita el tràmit
realitzat.
7.- Gratuïtat. No té cap cost i es pot donar de baixa en qualsevol
moment.

8.- Respecte amb el medi ambient. Perquè amb ella es redueixen
el consum energètic i les emissions de CO2, tant a causa del consum
de paper com del combustible emprat en els desplaçaments.
INTRODUCCIÓ A LA SEU ELECTRÒNICA
1r ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA
https://santjoandalacant.sedelectronica.es/
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2n PRESENTACIÓ DE SOL·LITITUDS I RECEPCIÓ DE RESPOSTA
VIA ELECTRÒNICA
Com pot enviar sol·licituds a l'Ajuntament o rebre la seua resposta via
electrònica?
Requisit: Certificat electrònic. Consultar apartat sobre certificats (punt 8 de
la pàgina 2 d'aquest document)
Faça clic en CATÀLEG DE TRÀMITS
Com pot observar, els tràmits estan ordenats per categories. Punxant
sobre la categoria corresponent, li apareixeran els tràmits relacionats amb
ella. Si té problemes per a localitzar el tràmit que necessita, faça clic sobre
“VEURE TOTS” i apareixerà el llistat de tots els tràmits.

Al costat de cada procediment, apareix un apartat d'Informació.
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3r Seleccione procediment i faça clic en “Tramitació Electrònica”:

Què ocorre si el tràmit que desitja realitzar no apareix a l'apartat
de “Catàleg de Tràmits” ? Podrà realitzar igualment la tramitació
mitjançant aquestes dues vies:
- Utilitzant per a això el model d'Instància General que trobarà
tant en el llistat anterior (el model d'instància general apareix
també en l'apartat “Tràmits habituals”; part dreta de la pantalla
d'inici de la Seu).
- A la Pàgina web de l'Ajuntament (www.santjoandalacant.es);
apartat Tramitacions, trobarà models d'alguns tràmits municipals.
Si desitja utilitzar-los, descarregue el model que necessite i
emplene-ho (adjuntant, si escau, tota la documentació a aportar i
complint la resta d'instruccions contingudes en el mateix). En
aquest cas, haurà de carregar el document resultant com a
documentació adjunta al model d'Instància General de la Seu de
la mateixa manera que se li indica en els apartats següents.
4t ACCÉS MITJANÇANT CERTIFICAT
Faça clic en “ACCEDEIX AMB CERTIFICAT”

5è INICI
Faça clic en ³+HOOHJLWLDFFHSWHODSROtWLFDGHSULYDFLWDW´ i faça clic
una altra vegada en “COMENÇAR”
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6è CUMPLIMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD ELECTRÒNICA
Òmpliga el formulari amb les seues dades i, si és del seu interès,
no oblide marcar com a mitjà de notificació l'opció “Electrònic”

Òmpliga el següent formulari i especifique la documentació que
aportarà amb la sol·licitud.

En la següent pantalla se li dóna l'opció de carregar els documents
que crega necessaris per a la tramitació. És molt important llegir
atentament la informació relativa a la tramitació, on s'indiquen els
requisits i documentació a aportar. En alguns casos, pot ser que se li
demane aportar algun document. Suposats:
- Si es tracta d'un document el model del qual ha estat definit per
l'Ajuntament, vosté el descarregarà en el seu ordinador, l’omplirà i
el carregarà novament utilitzant el botó “CARREGAR DOCUMENT”.
- Si el document a aportar no està definit per l'Ajuntament
(exemple: escriptures, titulacions acadèmiques, etc.) haurà
d’escanejar-lo i carregar-lo utilitzant el botó “CARREGAR DOCUMENT”.

Una vegada carregats els documents (si els hi hagués) punxe “SEGÜENT”
i comprove que totes les dades que apareixen són correctes. Una vegada
comprovades, confirme-les i es generarà un rebut de la sol·licitud
tramitada.
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7è RESPOSTA MUNICIPAL. Si ens ha facilitat una adreça de correu
electrònic, quan l'Ajuntament emeta una notificació per a vosté, rebrà
un avís en el seu correu electrònic en el qual se li comunicarà que
pot accedir accedir a la Bústia Electrònica de la Seu Electrònica per
recollir la notificació. Disposa d'un termini de 10 dies naturals des de
la posada a disposició de la notificació per accedir al seu contingut.
Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'accedisca al seu
contingut, s'entendrà rebutjada. El rebuig de la notificació tindrà els
efectes estipulats en Art. 43 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre,
i s'entendrà efectuat el tràmit de la notificació, seguint-se el
procediment.

