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Veig que he de posar la talla de la samarreta, hi ha més 
opcions? 

No, les talles de les samarretes venen marcades pel fabricant i només hi ha aquestes 

opcions. No existeix la talla 6, per exemple. 

He de rebre un correu electrònic confirmant la inscripció? 

No, la confirmació és la còpia del rebut de què heu fet un registre d’entrada a 

l’Ajuntament, amb el número de registre electrònic. 

Què passa si la meua filla o el meu fill no té DNI? 

No passa res, però el sistema t’obliga a indicar un número de DNI. En cas de no tenir-

ne, cal posar 12345678Z perquè deixe continuar. 

Es poden modificar preus o quinzenes segons necessitats de 
cadascú? 

No, els preus no es poden modificar, ja que són els que estan aprovats als preus públics. 

Pel que fa a les quinzenes, tampoc es poden triar ni modificar els dies a conveniència 

(per exemple, de l’1 al 15 del mes). Les quinzenes són les que són segons el calendari. 

Si una persona no pot venir tots els dies, ha de pagar la quinzena sencera igualment. 

Com m’identifico davant l’administració? 

Ho podeu fer de 3 maneres (totes elles són gratuïtes):  

1. Certificat digital. Aquest es demana a BASE i s’ha d’instal·lar a un ordinador. 

Només el podreu fer servir des de l’equip en què l’heu instal·lat. 

 

2. IdCat mòbil. El podeu activar de manera telemàtica o demanant cita a través del 

seu web. És necessari el Document Nacional d’Identitat (DNI) o Targeta 

d’Identitat d’Estranger (TIE) i la Targeta Sanitària Individual del CatSalut (TSI). 

Aquest sistema és vàlid per identificar-se en la majoria de tràmits amb les 

administracions catalanes. 

 

3. Cl@ve PIN. S’obté telemàticament en aquest enllaç o descarregant-se l’app 

Cl@ve PIN al mòbil i seguint les instruccions. Només es necessita el DNI. Una 

vegada completades les dades, us enviaran una carta per correu postal a casa, 

que tarda uns 10-15 dies en arribar, amb un codi per acabar d’activar el servei. 

L’altra opció és registrar-se mitjançant videotrucada on us demanaran que 

ensenyeu el DNI i us preguntaran certes dades. En aquest cas el procés és 

immediat. L’avantatge és que amb aquest sistema us podreu identificar davant 

qualsevol administració de l’Estat i fer tota mena de tràmits. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
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Quina documentació em cal? Si no tinc escàner, com la puc 
enviar telemàticament? 

Abans de començar amb el tràmit de la inscripció cal que tingueu la documentació 

escanejada preparada per a adjuntar. És la següent: 

- Fitxa de salut. Us la descarregueu directament del següent enllaç. Heu de 

completar-la i signar-la. La podeu imprimir per signar-la a mà o de manera 

telemàtica amb signatura digital (si en teniu).  

- Targeta Sanitària Individual de l’infant (TSI).  

- Cartilla de vacunacions de l’infant. 

- Document on conste que sou el representant legal del menor. Per exemple, 

el llibre de família. 

- Rebut de pagament. 

Tota aquesta documentació cal tindre-la en format electrònic. En cas de  no tenir escàner 

a casa es pot digitalitzar de manera ràpida i senzilla amb alguna de les apps disponibles 

a les plataformes de distribució digital d’aplicacions mòbils, com per exemple  

AdobeScan, que està disponible tant en sistemes operatius Android com iOS.  

He de fer el pagament abans de la inscripció? Com la faig? 

En aquest cas, el pagament es fa abans que la inscripció, perquè s’ha d’adjuntar el 

justificant al tràmit electrònic. El podeu fer mitjançant transferència bancària o 

presencialment al banc Sabadell al següent número IBAN: ES74 0081 0408 62 

0001128118. Al concepte cal indicar: ESPAVIL 2022 i NOM i COGNOMS de la 

participant. 

La quantitat a pagar depén de les quinzenes que apunteu els infants i de si es tria hora 

matinera o no (en aquest cas haureu de sumar les quantitats vosaltres mateixos). 

PREUS ESPAVIL 2022 (només matí o tarda) 

Una quinzena 70 € Dues quinzenes 95 € Tres quinzenes 120 € Quatre quinzenes 145 € 

Hora matinera (de 8 h a 9 h o de 15 h a 16 h) 25 € / quinzena 

Per optar a la bonificació del 10% del preu total de l’activitat, que l’heu d’aplicar vosaltres 

mateixos a l’hora de fer el pagament, cal tenir el títol de família monoparental. Aquest 

també l’haureu de digitalitzar i penjar-lo a l’apartat aportació de documentació 

addicional, que veurem més endavant. 

També es gaudeix del descompte a partir de la 2a germana o germà apuntada. El primer 

infant paga la inscripció íntegra i a partir del 2n s’ha d’aplicar un 10% de descompte en 

l’import. Es pot fer el pagament dels dos infants alhora i aportar el mateix document en 

les dues inscripcions. 

https://ebando.s3-eu-west-1.amazonaws.com/bandos/files/90de34ff99cd7629b7b2b6383cf7207bbf629e02.pdf
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Quins passos he de seguir per formalitzar la inscripció? 

Per tramitar electrònicament la inscripció de l’Espavil, una vegada tingueu la identitat 

electrònica i la documentació preparada, heu de seguir els següents passos. 

1. Entrar directament al tràmit de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia 

mitjançant aquest enllaç.  

 

També ho podeu fer a través del web de l’Ajuntament (lasenia.cat/web/), clicant 

a la part superior dreta “Seu-e”. 

 
 

 

Busqueu a la secció Tràmits destacats la Inscripció de l’Espavil 2022.  

 

 

 
 

Una vegada dins cal entrar a Tramitació electrònica. 

https://lasenia.eadministracio.cat/?x=AUC8GXfBpnKKyZcI*rDOnUQ0VDGI*1KdLs34AlFHiRPCaS7LpO8OOpI7N5xmOEcZUjbyv70XFA7ShsHM7mEFpvpF6KlE*69lhKhFRpWShC1oWHFc15eHh401dDKXFyyyG8T2d1N7u1*JGEejA0IY2rlCfzPyURoTby3o5M9FfBe-HJ658iWBkl43lb6WqLtCd1CcWHGWo49UNcNxC9G3gg
https://lasenia.cat/web/
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2. Identificar-se electrònicament amb qualsevol de les eines especificades 

anteriorment: IdCat Mòbil, Cl@ve PIN o Certificat Digital 

Atenció: Si quan us voleu identificar us surt un missatge que diu no s’ha pogut 

iniciar sessió, proveu-ho amb una finestra d’incògnit del navegador. 

 

 

3. Una vegada identificats, heu de triar l’opció Soc el representant i us apareixerà 

diverses caselles per indicar a qui representeu. En aquest cas heu de posar les 

dades de l’infant que voleu apuntar a l’Espavil. Al desplegable trieu l’opció de 

Soc representant legal (del menor, incapacitat o absent).  

Important: hi ha dues caselles a cada cognom. Només heu d’emplenar la primera 

si aquest porta article/s. Per exemple: De la Fuente. 
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4. Formulari d’inscripció. A la primera part cal que reviseu que les dades siguen les 

correctes i que introduïu un telèfon mòbil i un correu electrònic que reviseu 

freqüentment. El telèfon servirà per a enviar informació via grup de difusió (si ho 

autoritzeu), mentre que al correu electrònic se us enviarà el dossier informatiu 

amb els horaris i documentació vària. 

 

A la segona part trobareu el formulari pròpiament dit d’inscripció de l’infant. Heu 

d’anar clicant sobre les caselles en blau i completar escrivint o seleccionant 

l’opció escollida. Recordeu prémer l’opció guardar a cada resposta. Si l’infant no 

té DNI, deixeu la casella en blanc. 
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Si seleccioneu que l’infant marxa acompanyat, heu d’introduir el nom de la 

persona amb qui marxa i posar el parentesc entre parèntesis. També caldrà que 

indiqueu el DNI. 

A la taula de baix, heu d’indicar en cada quinzena si assistirà de matí, de tarda o 

si no assistirà i seleccionar si aniran a l’hora matinera (teniu en compte que si 

seleccioneu que si, haureu d’afegir al preu final els 25 €/quinzena). 

 

5. Aportar tota la documentació que es demana i que ja teníem preparada. En el 

cas de l’acreditació de la representació legal seleccioneu còpia autèntica. 
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En els següents desplegables seleccioneu l’opció decideixo aportar-ho jo mateix, trieu 
còpia simple i continueu aportant la documentació requerida. 

 

 

Una vegada heu acabat d’aportar la documentació obligatòria se us donarà 
l’opció d’afegir documentació addicional. Aquí haureu d’aportar el títol de família 
monoparental. Si teniu algun suggeriment o heu d’aportar més informació, podeu 
escriure-la en un document de text i penjar-lo en aquest apartat. 
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Arribats a aquest punt, i aportada tota la documentació obligatòria i addicional, 

heu de prémer l’opció següent per continuar amb la inscripció. 

6. Per acabar, cal revisar totes les dades que heu aportat en els apartats anteriors, 

acceptar la informació sobre la protecció de dades i declarar que la informació 

que heu indicat és certa i que teniu la voluntat de signar-la. 

 

7. Una vegada signada correctament, ja haureu completat la inscripció de l’Espavil 

i rebreu un correu electrònic a la direcció que heu indicat amb el justificant de 

recepció en la seu electrònica. 

 

8. Realitzada la inscripció, només es procedirà a la devolució de l’import en aquells 

casos d’impossibilitat d’assistència per raons mèdiques o de causa major 

degudament justificades. No s’acceptaran inscripcions fora del termini 

establert. 


