
Porta-la a una OMAC

Pots presentar la teua sol·licitud en qualsevol Oficina Municipal

d'Atenció Ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament d’Elx. Consulta el

directori d'oficines  i la manera de demanar cita prèvia ací.

Recorda portar el teu document d'identitat (a més de la

sol·licitud emplenada i signada!).

Si no pots anar tu en persona, pots demanar-li a algú que ho

faça per tu o utilitzar algun dels següents mètodes.

Puja-la a la seu
electrònica

Aquesta es l'única via possible si ets persona jurídica
(associació, empresa...). 

Necessitaràs un dels certificats electrònics que trobaràs ací. Si no

en tens cap, pots demanar-ne un en una OMAC o fer servir el

sistema Cl@ve.

Després només hauràs d'accedir a sede.elche.es, buscar i

seleccionar el tràmit del premi en el qual vols participar i

emplenar les dades.

Trobaràs una explicació més detallada en el manual Cómo

presentar una solicitud i ajuda amb problemes concrets en la

secció FAQ.

Envia-la per correu

També pots acudir a una oficina de Correus amb la

documentació emplenada i signada i una fotocòpia completa.

Prepara un sobre obert amb la següent adreça:

Registre General de l'Ajuntament d’Elx
Plaça de Baix s/n

03202 Elx (Alacant)

El/la funcionari/ària de Correus segellarà totes dues còpies

després de comprovar que coincidisquen. Et demanarà que

tanques el sobre amb l'original dins i t'entregarà la fotocòpia

segellada amb la data de l'enviament i el resguard corresponent.

El servei no és gratuït i està regulat en l'article 31 del Reglament

de Correus.

 Si tens problemes tècnics amb la seu electrònica, escriu a
sedeelectronica@elche.es o telefona al 96 665 80 00.

 
Recorda que pots contactar amb la Regidoria de Joventut escrivint a
juventud@elche.es o telefonant al 96 665 80 60 en horari d'oficina.

COM ES
REGISTRA UNA
SOL·LICITUD DE
PARTICIPACIÓ?

La resposta completa està en l'article 16.4. de la Llei del Procediment
Administratiu Comú. Ací només et resumirem les vies més habituals

per a fer-ho.

V I S I T A ' NS  EN  WWW . E L CHE JUV EN TUD . E S

https://www.elche.es/va/oficina-municipal-datencio-ciutadana-omac/directori-doficines/
https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_FIRMASELEC&lang=CA
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO
https://sede.elche.es/skin/_producto/docs/FAQS/FAQS_presentar_solicitud.pdf
https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_FAQS
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-24919&p=20070509&tn=1#a31
mailto:sedeelectronica@elche.es
mailto:juventud@elche.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#a16

