
Seu Electrònica
https://leliana.sedipualba.es/



Què és
 la Seu Electrònica?

La Seu Electrònica permet relacionar-se per 
mitjans telemàtics amb l'Ajuntament de l'Eliana 
sense necessitat d'acudir presencialment a les 
o�cines municipals.

Amb l'ús de la Seu Electrònica percebràs una major 
transparència, qualitat i control sobre l'estat de 
tramitació de qualsevol procediment que inicies 
amb l'Ajuntament de l'Eliana.

24 hores del dia

Des de qualsevol
part del món

Sense desplaçaments

Seguretat
i agilitat



Com
s'accedeix?

Podràs accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de 
l'Eliana a través de l'enllaç:

https://leliana.sedipualba.es/

Què necessite?
Per a poder presentar les teues sol·licituds, signar-les, consultar posteriorment les 
teues instàncies i expedients i ser noti�cat electrònicament necessites disposar d'un 
certi�cat digital.

Si no disposes de certi�cat digital podràs accedir amb la teua adreça de correu 
electrònic i realitzar un tràmit telemàticament, però no podràs signar i no es donarà 
per presentada la sol·licitud pel que necessàriament hauràs d'acudir a l'Ajuntament 
de l'Eliana per a signar-la presencialment.

Quins són
els avantatges?

Permet realitzar tràmits 
amb l'Ajuntament les

24 hores del dia, qualsevol 
dia de la setmana.

Garanteix major seguretat i 
agilitat en les teues 

gestions.

Podràs consultar les teues 
instàncies, expedients, 

requeriments o noti�cacions.
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Es pot utilitzar des de 
qualsevol part del món a 
través d'un dispositiu amb 

connexió a Internet.
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No és necessari 

desplaçar-se a les o�cines 
municipals de manera 

presencial.
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No tens
certi�cat digital?
Si no tens certi�cat digital, des de l'Ajuntament 
de l'Eliana te'l fem en només 3 minuts.

Has d'acudir a:

Agència d'Ocupació i
Desenvolupament Local (AEDL)
Centre Soci Cultural
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

i identi�car-te amb el teu DNI o Passaport en vigor i 
sol·licitar el teu certi�cat que serà vàlid durant 3 anys.

Ja tens certi�cat digital? 
Vols que ens 

comuniquem amb tu 
electrònicament?

Entra en la seu i realitza el tràmit COMUNICACIÓ 
MECANISME D'AVÍS NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA.

Només et portarà un minut i a partir d'aquest 
moment les noti�cacions successives que l’Ajuntament 
de l'Eliana t'haja de practicar d'o�ci seran per 
mitjans electrònics.

Com presentar una sol·licitud
a través de la Seu Electrònica?

Instal·lar un
certi�cat digital.

1 En el menú catàleg de tràmits de la Seu Electrònica,
seleccione el tràmit que necessita. 

https://leliana.sedipualba.es/catalogoservicios.aspx
En cas de no trobar el tràmit concret, utilitze

Registre Electrònic/Presentació Instància General.

2

AGÈNCIA 
D’OCUPACIÓ
L’ELIANA



Emplena les dades que se sol·liciten, selecciona la modalitat de noti�cació electrònica, 
adjunta la documentació que siga necessària, llig la informació sobre protecció de dades, 
revisa i registra la teua sol·licitud.

Signa la sol·licitud. Per a això has d'instal·lar prèviament en el teu equip l'aplicació de 
signatura que proposa el sistema (Auto�rma).

Una vegada signada la sol·licitud començarà la tramitació d'aquesta, si necessitem 
qualsevol informació addicional et farem un requeriment.

Quan posem a la teua disposició en la seu electrònica una noti�cació rebràs una avís en el 
telèfon o correu electrònic que has facilitat.

Seleccione Nova Instància i identi�que's amb el seu certi�cat digital. Hi ha informació 
descriptiva del tràmit i la documentació que és necessari adjuntar.

Si està realitzant un Registre Electrònic/Presentació Instància General i necessita 
informació sobre la documentació a aportar pose's en contacte amb el departament 
corresponent per telèfon o correu electrònic i sol·licite-la.
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