
 
 

INFORMACIÓ MUNICIPAL 
PROCEDIMENTS 

 
CODI: E005_02 
 
NOM: JUSTIFICANT DE CONVIVÈNCIA 
 
DESCRIPCIÓ: Document informatiu acreditatiu de les persones que viuen a un domicili del municipi de 
Figueres 
 
QUI HO POT DEMANAR? 
L’interessat o a través de tercera persona. Cal presentar, en qualsevol cas, el DNI (original o fotocòpia) de 
l’interessat o el llibre de família si es tracta d’un menor. 
 
COM ES FA? 
- Presencialment a la Oficina Municipal d’Atenció a Ciutadà, amb cita prèvia 
- Descarregant-lo directament de la Carpeta Ciutadana. S’hi ha d’accedir mitjançant un certificat d'identitat 
digital de segona classe (idCAT o FNMT) i fent servir el navegador Internet Explorer. Per saber com fer-ho 
cliqueu aquí. 
- Presentant una sol·licitud al portal telemàtic municipal on serà necessari disposar d’un certificat digital. 
En cas de dubtes sobre la presentació d’instàncies telemàtiques cliqueu aquí 
- Si no es disposa de certificat digital o pc cliqueu aquí per aconseguir un idCAT mòbil en pocs minuts i 
demanar el certificat d’empadronament tot seguit, fins i tot amb el mòbil. 
En cap cas es trametran volants de convivència que hagin estat sol·licitats per correu electrònic. 
 
D'acord amb l'article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 
administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, els subjectes 
següents: 
a) Les persones jurídiques. 
b) Les entitats sense personalitat jurídica. 
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als 
tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat 
professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de 
la propietat i mercantils. 
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. 
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó 
de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració. 
Reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de 
mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó 
de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen 
accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. 
 
ON ES FA PRESENCIALMENT? 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà 
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES) - Telèfon 972 032 200. 
L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) només garanteix l'atenció als usuaris que hagin concertat 
cita prèvia. 
 
QUAN ES FA? 
A partir del moment en que s’està empadronat al municipi de Figueres. 
 
TRAMITACIÓ TELEMÀTICA 
Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu al portal electrònic municipal. En cas de dificultats 
tècniques consulteu aquest document d'ajuda on line.  
 

http://ncites.figueres.org:8088/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=cat/
http://carpeta.figueres.org:8081/CarpetaCiutada/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Volants.pdf
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/idCAT_mobil.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
http://ncites.figueres.org:8088/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=cat/
http://ncites.figueres.org:8088/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=cat/
http://tramit.figueres.org/
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf


 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
Inexcusablement, original o fotocòpia del DNI d’una de les persones empadronades al domicili sol·licitat. 
 
TRÀMITS NECESSARIS: 
- En el cas de la gestió presencial, presentació del document d'identitat a l'OMAC o 
- Si es disposa de certificat d'identitat digital de segona classe (idCAT o FNMT) es pot obtenir a través de la 
Carpeta Ciutadana o 
- Mitjançant una sol·licitud al portal telemàtic municipal, adjuntant una foto o escaneig del document 
d''identitat.  
En cap cas es trametran volants de convivència que hagin estat sol·licitats per correu electrònic. 
 
TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES: 
Aquest servei és gratuït 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la 4/1996, de 
10 de gener 
- RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació Territorial de les 
entitats locals 
 
TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE i NOTIFICAR 
En cas de gestió presencial i de descàrrega des de la Carpeta Ciutadana és immediat. En els casos de 
sol·licituds telemàtiques, l'Ajuntament tramet el volant sol·licitat per correu electrònic en un o dos dies hàbils. 
 
MÉS INFORMACIÓ 
Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.  
Avinguda Salvador Dalí, 107 (FIGUERES)  
Telèfon 972 032 200 
 
Departament d’Estadística de l’Ajuntament 
Pça. de l'Ajuntament, 12, 3r. pis (FIGUERES) 
E-mail: estadistica@figueres.org 
 
IMPRESOS: 
Cap 
 
OBSERVACIONS: 
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions 
normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions 
que no estiguin previstos per la legislació.  
 

http://carpeta.figueres.org:8081/CarpetaCiutada/
http://tramit.figueres.org/
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/12/20/2612
https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/12/20/2612
mailto:estadistica@figueres,org
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