
 
 
  

 

 

T'ho posem fàcil 

Per sol·licitar l’informe per a impedir la interrupció de 
subministraments 

  

1 Accediu a l'apartat "Benestar Social" de la Seu Electrònica a 

través de l'enllaç https://seu.mataro.cat/ 

 

  

2 Cliqueu el tràmit: Sol·licitud d’informe d’exclusió residencial per a 

impedir la interrupció del subministrament d’aigua, electricitat o gas. 

 

  

3 Premeu la icona de color blau per iniciar el tràmit i a continuació cliqueu a 

“Accés amb identificació” 

https://seu.mataro.cat/
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Identifiqueu-vos electrònicament. Si no teniu cap certificat digital us 

facilitem l'enllaç del manual per a poder obtenir l'idCat Mòbil clicant aquí. 

 

  

Si has accedit amb l'idCat Mòbil us apareixerà aquesta finestra, haureu 

de posar el codi que rebreu per SMS. Cliqueu "Verifica". 

 

 

Cliqueu aquí si disposeu d'altres certificats 

digitals que no siguin l'idCat Mòbil. 

https://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/Aciutadana/tramits/docsseu/idCAT_mobil_v6_web.pdf


  

 

6 El sistema mostrarà les teves dades principals.  

 

 Verifica el correu electrònic (pots indicar un correu nou al camp 

“Correu electrònic alternatiu” 

 Indica un telèfon de contacte 

 Selecciona la teva adreça, amb el desplegable “Adreça” o bé 

indicant una adreça diferent amb el botó “Cercar”.  

 Indica el tipus de subministrament amb deutes o avís d’interrupció 

(pots indicar-ne més d’un) 

 Afegeix documentació sobre els subministraments afectats (rebuts 

o avisos d’interrupció). Pots afegir més d’un document amb el 

botó +. Utilitza el mòbil per fotografiar o escanejar els documents 

si no disposes d’escàner.  



  

7 Llegeix l’apartat d’acceptació i clica si estàs conforme amb la Declaració i 

Autorització per iniciar el tràmit. També hauràs d’acceptar la Política de 

privacitat, on t’expliquem quin tractament fem de les teves dades.  

 

Després, clica a Enviar, per registrar la petició 
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Necessiteu més ajuda? 

A la Seu Electrònica, a l'apartat Sobre la seu, trobareu materials d'ajuda 

addicionals. 

Utilitzeu el correu seu@ajmataro.cat per contactar-nos. 

Si falta alguna dada o document, el sistema t’alertarà amb missatges 

informatius. Fins que no esmenis els errors i tornis a aceptar la declaració 

i la política de privacitat no podràs registrar la petició.  

Si tot és correcte, el sistema t’indicarà que el tràmit s’ha desat 

correctament, et mostrarà el codi de tramitació i pots guardar-te el 

comprovant clicant a Generar document. També rebràs un mail de 

confirmació.   

https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/sede/contenedores/contacte.html
mailto:seu@ajmataro.cat

