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1 Introducció 

L’EACAT, l’extranet de les administracions públiques catalanes, és una plataforma 
tecnològica segura, des del punt de vista jurídic i tècnic, impulsada pel Consorci AOC que 
permet trametre documentació electrònica entre les administracions catalanes (EACAT-
Tràmits), consultar dades en poder d’altres organismes (Via Oberta), i fer ús de serveis 
comuns d’Administració electrònica desenvolupats pel Consorci AOC (Aplicacions). 

Molts d’aquests serveis requereixen que els usuraris tinguin una autorització explícita per 
poder accedir al servei i/o per executar determinades funcionalitats. 

L’administració (alta, modificació i esborrat) dels usuaris d’un organisme que poden accedir 
a EACAT, així com les autoritzacions específiques per poder accedir a cadascun dels 
diferents serveis, es deleguen en el propi organisme mitjançant una figura especial que és el 
gestor d’usuaris. Tota la  gestió  d’usuaris, així com l’assignació de permisos es realitza dins 
del propi EACAT. 

D’aquesta forma cada usuari de l’entitat tindrà únicament permisos en aquells serveis i/o 
aplicacions als que realment necessita accedir per a l’exercici de les seves tasques.  

Aquest document és una guia adreçada a 3 tipus d’usuaris que utilitzaran la gestió d’usuaris 
d’EACAT des d’enfocaments diferents: 

1. El gestor d’usuaris que és l’encarregat de definir els usuaris del seu organisme i 
d’assignar a cada usuari els permisos que necessita. 

2. El responsable d’interoperabilitat que és l’encarregat específic d’assignar els 
permisos d’interoperabilitat del servei Via Oberta. Cal destacar que el responsable 
d’interoperabilitat també és gestor d’usuaris i per tant podrà realitzar les mateixes 
tasques que expliquem per al gestor d’usuaris. 

3. L’usuari corrent que pot consultar i modificar les seves dades personals, així com 
els serveis i permisos que té assignats (sense modificar-los!). 

Per a cadascun d’aquests tipus d’usuari hi ha un apartat específic en aquesta guia on 
s’enumeren les característiques de la nova gestió d’usuaris d’EACAT i es detallen les 
diferents funcionalitats i opcions disponibles. 

D’altra banda, si no sabeu qui és el vostre gestor d’usuaris o el vostre responsable 
d’interoperabilitat, podreu consultar-ho a la pàgina d’inici d’EACAT on trobareu les 3 opcions 
següents: 

1. Les meves dades que us permet consultar, i modificar si s’escau, les vostres dades 
principals. Especialment rellevant és que tingueu ben actualitzat el teu correu 
electrònic, doncs és el canal principal de comunicació que té l’EACAT amb 
vosaltres. 

2. Els meus responsables d’interoperabilitat que us permet conèixer quins són els 
vostres responsables d’interoperabilitat (i que a la seva vegada són també els 
vostres gestors d’usuaris). 
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3. Els meus gestors que us permet visualitzar quins són els gestors d’usuaris del 
vostre organisme. Aquí apareixeran tots aquells gestors d’usuaris que NO són 
responsables d’interoperabilitat. 

 

Figura 1. Pàgina d’inici d’EACAT 

Important: si encara no sou usuari d’EACAT, haureu de sol•licitar l’alta a la plataforma al 
gestor d’usuaris del vostre organisme. Si no sabeu qui és el vostre gestor d’usuaris poseu-
vos en contacte amb el CAU del Consorci AOC a través del formulari de contacte del Centre 
de Suport http://suport.aoc.cat/ o bé trucant al telèfon 902 901 080. 

 

http://suport.aoc.cat/


  

  Ref.:  G0142 N- EACAT | Catàleg: 01-001 | Versió: 2.0 

Gestió d’usuaris a l’EACAT  22/11/2013 

Pàg 
6/{30

2 Conceptes bàsics per a la gestió d’usuaris 

d’EACAT 

A continuació us expliquem a mode de glossari alguns dels conceptes més utilitzats a 
l’EACAT: 

 Usuari: l’usuari és l’identificador de la persona que accedeix a la plataforma. Per a 
EACAT, la dada que identifica a cada usuari és el seu NIF (DNI amb lletra). 

 Contrasenya: La contrasenya és la paraula de pas que, combinada amb el nom 
d’usuari permet l’accés a la plataforma EACAT. Quan es dóna d’alta del vostre usuari a 
EACAT rebeu un correu confirmant l’alta i la contrasenya que heu de fer servir per al 
primer accés. Una vegada accediu a EACAT per primer cop, us demanarà modificar la 
contrasenya inicial.  

Si sou usuari d’ATRI (portal per a la gestió laboral de tots els empleats/-ades de la 
Generalitat de Catalunya), però, haureu d’accedir amb el mateix usuari i contrasenya 
d’identificació a aquest portal.  

Per seguretat es recomana que la contrasenya dels usuaris sigui alfanumèrica i que no 
sigui facilitada terceres persones donada la transcendència de les tramitacions que es 
realitzen a través de la plataforma. El camp per indicar la contrasenya distingeix entre 
majúscules i minúscules.  

 Accés amb certificat digital: Els usuaris que disposen d’un certificat digital (T-CAT, 
IdCAT, etc.) poden utilitzar-lo per accedir a EACAT.  

 Ens:  Cada usuari a EACAT està relacionat amb un o més ens. No existeix la possibilitat 
de ser usuari d’EACAT sense pertànyer a una entitat. A cada ens hi ha un o més d’un 
gestors d’usuaris que són els encarregats de donar d’alta els usuaris. 

 Càrrec: A EACAT existeixen una sèrie de càrrecs que el gestor pot assignar als usuaris 
per facilitar la seva localització. Els càrrecs són: Alcalde / President,  Secretari, 
Secretari-Interventor, Interventor, Gerent o Director.   

 Servei: Cada nou tràmit o aplicació que es posa en marxa a EACAT ho fa en forma de 
“Servei”. Els serveis es configuren des del Consorci AOC segons les especificacions de 
l’organisme que l’ofereix. Cada entitat té disponibles els serveis que li corresponen pel 
seu tipus d’ens. 

 Rol / Permís: Molts dels serveis de l’EACAT tenen associats uns rols que permeten a 
l’usuari als que se li assignen accedir a tota la funcionalitat del servei o bé a 
determinades parts.  

Els rols que comparteixen els principals serveis de tramitació (Tràmits) d’EACAT són els 
de consulta (visualització), edició i signatura (Podeu ampliar la informació sobre la 
funcionalitat d’aquests rols a l’apartat 4.2.1). 

En el cas de Via Oberta, els rols es corresponen a cadascun dels serveis 
d’interoperabilitat que s’ofereixen (Agència Tributària, Tresoreria de la Seguretat Social, 
Títol de Família Nombrosa...). 
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Pel que fa a Aplicacions (eNOTUM, DESA’L, eFACT, ...), els rols no són homogenis ja 
que varien segons la funció de cada aplicació. Als manuals específics de cadascun 
d’aquests serveis hi ha una apartat relatiu a la gestió d’usuaris on es detallen els 
permisos que es poden assignar i les funcionalitats que atorguen. 

 Registre d’entrada i Sortida: Al registre d’entrada i sortida es registren totes les 
tramitacions enviades i rebudes per l’ens mitjançant EACAT.  

o Per poder veure la relació d’assentaments, no cal assignar cap rol als usuaris, 
tots els usuaris d’EACAT tenen accés al registre.  

o Per poder visualitzar-ne el contingut, cal disposar, al menys, del rol de consulta 
del servei al qual està associat l’assentament. 
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3 Accés a EACAT 

Per accedir a EACAT heu de disposar d’un navegador web amb accés a Internet i tenir 
instal·lada la versió de Java 1.5 o superior. Per entrar heu d’introduir l’adreça web 
www.eacat.cat. Es recomana no fer ús d’accessos directes o adreces guardades als 
preferits del vostre navegador. A continuació haureu d’ identificant-vos amb el vostre DNI 
(indicant la lletra sense espais ni guions) i la vostra contrasenya, o bé amb certificat digital.  

Si no recordes la teva contrasenya pots demanar-ne una de nova fent clic a l’opció 
Problemes per accedir? En aquest cas haureu d’introduir el vostre DNI i la vostra adreça 
de correu electrònic i l’EACAT us enviarà una contrasenya nova d’un sol ús.  

Si teniu problemes per accedir amb el vostre certificat digital també podeu fer servir l’opció 
Problemes per accedir? i allà  trobareu el detall dels requeriments que heu de complir per 
poder autenticar-vos amb certificat digital. 

 

Figura 2. Pàgina d’inici d’EACAT 

 

http://www.eacat.cat/
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4 Gestor d’usuaris 

4.1 Introducció 

Tota la  gestió (alta, modificació i esborrat) d’usuaris, així com l’assignació dels permisos en 
els diferents serveis, es realitza dins del propi EACAT. Totes aquestes tasques 
d’administració són realitzades pel propi ens per mitjà d’una figura molt important que és el 
gestor d’usuaris. 

En el moment en que un ens s’adhereix a EACAT, l’ens ha de designar quina persona serà 
el seu gestor d’usuaris i serà aquest gestor l’encarregat de donar d’alta els usuaris i 
d’assignar els rols a cadascun dels serveis. Posteriorment el propi gestor d’usuaris podrà 
definir altres usuaris com a gestors d’usuaris. 

Dins aquest apartat es detallen les diferents tasques d’administració que pot realitzar el 
gestor d’usuaris. Els usuaris que no disposen d’aquest del permís de gestor d’usuaris poden 
saltar-se aquest apartat per què no tindran disponibles les funcionalitats que a continuació 
s’expliquen. 

4.2 Principals novetats 

La nova gestió d’usuaris d’EACAT ofereix una reorganització de les pantalles de la gestió 
d’usuaris que pensem que us faran més fàcil localitzar les diferents opcions disponibles i 
sobretot agilitzar les pròpies tasques d’administració. 

D’altra banda, us expliquem tot seguit les noves característiques i funcionalitats que s’han 
afegit a la gestió d’usuaris i que confiem que us seran d’utilitat. 

4.2.1 Permisos genèrics de tramitació 

Un dels objectius que ens hem proposat per a la nova gestió d’usuaris és reduir la 
necessitat de gestionar els permisos dels serveis de tramitació. La majoria dels serveis de 
tramitació comparteixen 3 rols o permisos comuns (tot i que hi ha serveis específics que en 
tenen permisos addicionals o fins i tot que no en tenen):  

 Consulta: Es pot consultar en el registre (de sortida o entrada) els tràmits 
enviats o rebuts. 

 Edició: Es pot crear, emplenar i deixar preparat per a la signatura un nou tràmit. 
L‘enviament del tràmit però, només ho podrà fer l’usuari que tingui el permís de 
Signatura. 

 Signatura: Es pot signar el tràmit i procedir per tant a la seva finalització i 
enviament. 

Aquests permisos són excloents donat que el permís d’edició permet fer a més a més tot 
allò que permet el permís de consulta, i el permís de signatura permet fer a més a més tot 
allò que permeten els permisos de consulta i edició. Així doncs, amb la nova gestió d’usuaris 
un mateix usuari només podrà tenir un d’aquests 3 permisos per a un mateix servei. 
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Si al vostre organisme hi ha algun usuari que ha de poder consultar qualsevol tràmit de 
qualsevol servei (p. ex. el/la responsable del registre), que ha de poder editar qualsevol 
tràmit (p. ex. algun tècnic/a administratiu encarregat de la tramitació a EACAT) o bé que ha 
de poder signar qualsevol tràmit (p. ex. el secretari/secretària), en donar-lo d’alta, podreu 
assignar-li alguna de les opcions de sota a l’apartat de la fitxa d’alta Els serveis catalogats 
com a "Tràmits" (si no és el cas, haureu de seleccionar l’opció: Se li assignaran 
manualment al mateix apartat): 

 Els podrà consultar tots. 
 Els podrà editar tots. 
 Els podràs editar i signar tots. 

Si es selecciona qualsevol d’aquestes opcions, l’usuari rebrà el permís corresponent a tots i 
cadascun dels serveis de tramitació, fins i tot en aquells nous serveis que es vagin afegint al 
catàleg en un futur. 

És important destacar que aquesta opció d’assignar un permís de forma genèrica permet 
excepcions. És a dir, posteriorment podreu modificar el permís sobre un servei determinat o 
bé eliminar-ho si s’escau. 

4.2.2 Control de canvis 

Una de les novetats que ofereix la nova gestió d’usuaris d’EACAT és una auditoria de totes 
les operacions de gestió que es realitzen en el vostre organisme. D’aquesta manera podreu 
saber qui i quan ha donat d’alta/modificat l’usuari, qui i quan li ha assignat/eliminat un 
permís concret o quan ha sigut la darrera vegada que l’usuari ha accedit a EACAT. 

Important: l’EACAT va començar a implantar el sistema d’auditoria i traçabilitat de forma 
progressiva a partir de mitjans de 2010. Per tant és possible que no us puguem mostrar la 
informació d’auditoria que es va realitzar amb anterioritat a aquesta data. En els casos on no 
tinguem aquesta informació, o bé on aquesta estigui incomplerta, s’indicarà amb un 
Desconegut. 

4.2.3 Etiquetes 

Hem cregut convenient potenciar el concepte de grups d’usuaris que hi havia fins ara a 
l’EACAT reorientant-lo a un concepte més habitual al Web 2.0: les etiquetes. D’aquesta 
forma, trobareu que tots els grups d’usuaris que teníeu definits fins ara s’han convertit en 
etiquetes i que tots els usuaris que pertanyien a un grup ara tenen associats les etiquetes 
corresponents. 

La principal novetat però, consisteix en que ara podreu etiquetar també els serveis amb el 
mateix conjunt d’etiquetes que utilitzeu per als usuaris. A on volem arribar amb tot això? Una 
vegada tingueu etiquetats els usuaris i els serveis, haureu establert un vincle entre els 
usuaris i serveis que us permetrà localitzar uns a partir dels altres. 

Entenem que tot això sembla molt embolicat, però intentarem aclarir-ho amb un exemple. 
Imagineu que afegíssiu l’etiqueta Urbanisme i que etiqueteu a tots els usuaris del vostre 
organisme que porten els temes relacionats amb urbanisme amb aquesta etiqueta. A 
continuació etiqueteu els serveis d’EACAT que tenen relació amb urbanisme amb aquesta 
mateixa etiqueta.  
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Doncs bé, si esteu a la fitxa d’alta/modificació d’un d’aquests usuaris etiquetats amb 
Urbanisme i voleu assignar-li massivament permisos sobre diversos serveis, podríeu 
localitzar tots els serveis del catàleg relacionats amb urbanisme simplement triant l’etiqueta 
Urbanisme del menú lateral. 

Aquest mateix exemple també el podem aplicar a la inversa: imagineu ara que des del 
Consorci AOC afegim un nou servei al catàleg relacionat amb urbanisme i que l’etiqueteu 
com a Urbanisme. Si voleu assignar permisos de forma massiva sobre aquest servei, 
podeu localitzar tots els usuaris relacionats amb urbanisme seleccionant l’etiqueta 
Urbanisme del menú lateral de manera que us apareixeran tots els usuaris als que a priori 
caldria assignar permisos en aquest servei.  

Important: a l’antiga gestió d’usuaris podíeu assignar permisos a un grup d’usuaris i 
aquests automàticament s’heretaven cap als usuaris del grup. Ara amb la nova gestió 
d’usuaris NO podreu assignar permisos a les etiquetes i per tant haureu d’assignar els 
permisos de forma individual a cadascun dels usuaris. 

No cal que us amoïneu, però, pels permisos que ja estaven assignats als grups per què des 
del Consorci AOC s’han assignat automàticament als usuaris per tal que tothom pugui 
continuar accedint als mateixos serveis que tenien fins ara. 

La nova gestió d’usuaris us ofereix opcions per poder etiquetar amb agilitat un conjunt 
d’usuaris (o serveis), donar d’alta noves etiquetes, renombrar etiquetes o fins i tot eliminar-
ne. Totes aquestes opcions les trobareu disponibles al menú Etiqueta que es mostra a la 
part superior de les opcions Usuaris i Serveis. 

També podreu etiquetar un usuari (o un servei) de manera individual des de la vostra fitxa 
d’usuari (o des de la fitxa de servei). 

4.3 Espais de treball 

La gestió d’usuaris d’EACAT consta de 3 zones: 

 El menú principal que es mostra en la part superior i que estarà disponible en tot 
moment. Aquest menú us permet accedir als 3 grans blocs de la gestió d’usuaris: 

 Usuaris. Permet l’alta/modificació/baixa d’usuaris, així com la consulta dels 
permisos que té disponible un usuari determinat i l’assignació de permisos a 
aquest usuari seleccionat. 

 Serveis. Permet llistar el catàleg de serveis que té disponible el vostre 
organisme, consultar la llista d’usuaris assignats a cadascun dels serveis i 
assignar els permisos d’un servei determinat. 

 El meu espai. Us permet gestionar les dades del vostre propi usuari, així 
com assignar-vos els permisos als serveis del catàleg. 

Important: les opcions Usuaris i Serveis us permeten realitzar pràcticament les mateixes 
tasques d’administració. Us recomanem que accediu a Usuaris quan hagueu de gestionar 
un usuari determinat (p. ex. quan hagueu de donar d’alta un nou usuari, quan necessiteu 
consultar els permisos que té disponibles una persona, o bé quan hagueu d’assignar 
permisos a un usuari concret) i que accediu a Serveis quan hagueu de consultar i/o 
gestionar un servei en particular (p. ex. quan s’afegeix un nou servei al catàleg i heu 
d’assignar els permisos corresponents a un conjunt d’usuaris) 
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 El menú lateral (contextual) situat a l’esquerra i visible des de les pestanyes 
Usuaris i Serveis del menú principal. Aquest menú us permet cercar els usuaris, o 
els serveis, pel seu nom o DNI. També us permet localitzar ràpidament els usuaris, 
o serveis, que compleixen determinades condicions. Algunes de les opcions 
d’aquests menú descrites a sota, estan disponibles tant per a la gestió dels usuaris 
com dels serveis i d’altres només afecten a l’apartat Usuaris. 

 Alta d’un nou usuari. Aquesta opció només estarà disponible des de l’opció 
Usuaris. 

 Tots. Es mostren tots els usuaris, o serveis, donats d’alta al teu organisme.  

 Usuaris Inactius. Aquests usuaris no poden accedir a EACAT de forma 
temporal. Entre parèntesis es mostra el número d’usuaris inactius del teu 
ens. Només disponible a l’opció Usuaris 

 Usuaris sense assignació. Aquests usuaris no tenen cap permís sobre cap 
servei del catàleg i per tant a efectes pràctics podran fer ben poca cosa. 
Entre parèntesis es mostra el número d’usuaris del vostre ens que no 
disposa de cap permís. Només disponible a l’opció Usuaris 

 Destacats. En qualsevol moment podreu marcar com a Destacat a 
qualsevol usuari, o servei, del vostre ens per tal de poder localitzar-lo 
ràpidament. L’opció Destacats us permet, per exemple, tenir a mà aquells 
usuaris, i/o serveis, que per les seves responsabilitats requereixen d’una 
gestió major a la resta. 

 Etiquetes. Podreu definir un conjunt d’etiquetes amb les que podreu 
etiquetar amb total llibertat tant els usuaris com els serveis. El menú 
d’etiquetes us permetrà des de qualsevol lloc localitzar els usuaris, o 
serveis, marcats amb una etiqueta determinada. (Més detall sobre aquesta 
funcionalitat a l’apartat 4.2.3) 

 La zona de treball que ocupa la part principal de la pantalla. Aquest espai anirà 
canviant en funció de les tasques que realitzeu en cada moment. 

Cada vegada que accediu a la gestió d’usuaris per defecte es mostrarà l’opció Usuaris. 
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Figura 3. Espais de treball 

4.4 Usuaris 

Quan accediu a la gestió d’usuaris, el primer que us trobareu per defecte és el llistat dels 
usuaris que actualment estan donats d’alta en el vostre organisme ordenats alfabèticament. 
Aquest llistat us mostrarà el nom complert dels usuaris, el seu DNI i les etiquetes 
assignades a cada usuari. 

També podreu localitzar ràpidament un usuari determinat a partir del seu nom o del seu DNI 
si feu servir el cercador del menú lateral. 

Cadascun dels usuaris es mostren juntament amb una icona que us permetrà identificar 
fàcilment els principals perfils del vostre organisme: Alcalde/Alcaldessa, Secretari/ 
Secretària, Secretari interventor / Secretària interventora, etc.  

Important: existeix una icona associada a cadascun dels perfils que apareix al costat del 
nom de cada usuari. Per a identificar a quin perfil fa referència cadascuna de les icones, 
podeu situar el ratolí a sobre d’aquestes, a tot arreu on apareguin, i apareixerà un missatge 
emergent amb la descripció del perfil. 

Per a cada usuari que es mostri a la llista tindreu un camp de selecció que us permetrà 
realitzar les següents operacions sobre el/s usuari/s seleccionat/s: 

 Etiquetar el/s usuari/s seleccionat/s amb alguna de les etiquetes que hagueu 
definit. També podreu utilitzar aquesta opció per gestionar les etiquetes del vostre 
organisme afegint-hi de noves, modificant el seu nom o esborrant-les. 

 Eliminar del vostre organisme el/s usuari/s seleccionat/s. D’aquesta forma, aquests 
usuaris no podran accedir més a l’EACAT. 
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 Enviar un Missatge per correu electrònic al/s usuari/s seleccionat/s. Aquesta opció 
obre un missatge de correu amb l’adreça/es de l’usuari/s seleccionat/s al vostre 
gestor de correu electrònic predeterminat. 

 Obtenir l’Excel amb les dades més rellevants del/s usuari/s seleccionat/s. 

Si necessiteu donar d’alta un nou usuari al vostre organisme, haureu de fer clic a l’opció 
Nou usuari del menú lateral. Si pel contrari, voleu consultar o modificar qualsevol dada d’un 
usuari particular, o bé consultar i/o administrar els seus permisos, haureu d’accedir a la fitxa 
d’aquest usuari fent clic sobre el seu nom. 

4.5 Nou usuari 

Hem simplificat la fitxa d’usuari mantenint únicament aquelles dades que pensem que 
realment són necessàries per a l’ús de l’EACAT. Els camps obligatoris els hem marcat amb 
un * i els haureu d’emplenar obligatòriament per poder donar d’alta l’usuari. A excepció del 
NIF, la resta de dades les podreu modificar en qualsevol moment accedint a la fitxa d’usuari. 
A continuació us detallem les dades que hauràs d’emplenar per donar d’alta un nou usuari: 

 NIF *: El NIF continua sent la dada que identifica inequívocament a cada usuari i és 
per tant la dada més rellevant que haureu d’introduir quan doneu d’alta un nou 
usuari. Una vegada donat d’alta l’usuari és la única dada que no us permetrem 
modificar. El NIF l’haureu d’introduir sense punts, ni guions: simplement haureu 
d’indicar els 8 números i la lletra. 

 Nom i cognoms * de l’usuari a donar d’alta. 

 Col·lectiu *: En aquest apartat es mostren dues opcions: 

o Usuari del món local: S’assignarà una contrasenya a l’usuari serà d’ús 
exclusiu a EACAT. 

o Usuari d’ATRI: Els usuaris que estan donats d’alta a Atri  (el portal 
corporatiu de l’empleat públic de la Generalitat) poden utilitzar com a 
contrasenya la mateixa que ja tenen a ATRI. En aquests casos, aquests 
casos cal indicar l’opció: Usuari d’ATRI i l’usuari podrà accedir a EACAT 
amb aquestes credencials.  

 Càrrec *: L’EACAT us mostrarà una llista dels principals càrrecs que es poden 
trobar al vostre organisme per si un d’ells correspon a l’usuari. Si no és el cas, 
haureu de seleccionar l’opció Usuari que és l’opció disponible per a tots els usuaris 
que no tinguin un dels càrrec definits.  

Aquesta funcionalitat permet identificar fàcilment alguns dels diferents càrrecs del 
vostre organisme a través de la icona associada al seu perfil. 

 Etiquetes: Al donar d’alta un usuari podreu associar-li les etiquetes que desitgeu. 
En tot cas, recordeu que en qualsevol moment podreu afegir-ne de noves i/o 
eliminar-ne. 

 Estat*: els usuaris d’EACAT només poden accedir-hi si estan Actius. Si necessiteu 
que un usuari no accedeixi a l’EACAT de forma temporal, p. ex. per estar de baixa o 
per no poder exercir les seves funcions durant un període de temps determinat, el 
podreu Inactivar per tal que no accedeixi a l’EACAT i una vegada recuperi les 
seves funcions el podreu tornar a Activar. 
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 Correu-e *: el correu electrònic és una dada fonamental a l’EACAT per poder 
avisar, si així es desitja, a l’usuari de diferents esdeveniments que es van produint, 
per enviar una nova contrasenya en cas d’oblit, etc. Per tant et recomanem que ho 
tingueu ben actualitzat. 

 Telèfon:Camp opcional per a indicar, si es desitja, un telèfon de contacte de 
l’usuari. 

 Mòbil: Camp opcional per a indicar, si es desitja, un telèfon mòbil de contacte de 
l’usuari. 

 Inicia sessió amb: si  l’usuari està assignat a més d’un organisme, es mostrarà 
aquesta opció per tal que pugueu indicar quin és l’ens que voleu que aparegui per 
defecte a l’usuari cada vegada que l’usuari entri a EACAT. Si l’usuari només està 
donat d’alta a un únic organisme llavors no es mostrarà aquesta opció. El propi 
usuari podrà configurar aquesta opció, també des de la seva pròpia sessió.  

 Els serveis catalogats com a "Tràmits": a l’apartat 4.2.1 Permisos genèrics de 
tramitació, expliquem el funcionament d’aquest camp. 

 Subscripció a avisos que us permet indicar si l’usuari vol o no rebre, amb 
periodicitat diària, un correu electrònic d’avís amb el resum dels assentaments 
d’entrada que ha rebut el seu organisme. Si s’activa aquesta opció, posteriorment 
es podrà seleccionar de quins serveis realment es vol obtenir l’avís (p. ex. serveis 
de tramitació, eFACT, eTAULER, etc.) 

En el moment de confirmar l’alta fent clic al botó Desa, s’envia un correu electrònic a l’usuari 
informant-li de la seva alta a l’EACAT i indicant-li la contrasenya d’accés d’un sol ús, en cas 
que l’usuari no sigui del col·lectiu ATRI. A continuació es mostra la fitxa de l’usuari per tal 
que pugueu assignar-li els permisos adients. 

 

Figura 4. Alta d’un nou usuari 
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4.6 Fitxa d’usuari 

Al seleccionar un usuari a l’opció Usuaris, o  just després de donar-lo d’alta, es mostra la 
seva fitxa que inclou 3 apartats diferenciats: 

 Les dades de l’usuari. En aquest apartat trobareu les dades identificatives de 
l’usuari, les etiquetes que té assignades, si està o no actiu el seu compte, les seves 
dades de contacte, i la configuració que té respecte a la subscripció d’avisos o si en 
té assignat un permís genèric per als serveis de tramitació. Podreu modificar 
qualsevol d’aquestes dades fent clic a l’opció Edita. L’opció Edita mostrarà el 
formulari d’edició que funciona tal i com hem explicat a l’apartat 4.5 Nou Usuari 
amb l’excepció que no podreu modificar el NIF de l’usuari. 

 Els permisos que té assignats. Pensem que una de les tasques més habituals 
que necessitareu realitzar com a gestor de l’ens, és consultar els permisos que té 
assignats un usuari determinat, afegir-ne de nous i, si s’escau, eliminar-ne. Per 
aquest motiu hem afegit aquest apartat per tal que tingueu un accés àgil que us 
permeti realitzar totes aquestes tasques amb facilitat. En el proper apartat d’aquest 
manual us expliquem com fer-ho. 

 El control de canvis. En aquest apartat us mostrarem una llista amb els següents 
esdeveniments relacionats amb l’usuari: 

 Últim accés. Volem que pugueu detectar aquells usuaris que fa molt de 
temps que no accedeixen a EACAT per tal que pugueu esbrinar si tenen 
algun problema per accedir-hi o bé si és que cal donar-los de baixa. 

 Modificació usuari. Aquesta entrada us mostrarà qui i quan va realitzar la 
darrera modificació en la fitxa de l’usuari. 

 Alta usuari. Aquesta entrada us mostrarà quin gestor va donar d’alta 
l’usuari i quan ho va fer. 

 Alta de rol / baixa de rol. Cada vegada que un gestor assigni, o elimini, un 
permís a l’usuari, es registrarà l’ esdeveniment corresponent al control de 
canvis. El control de canvis mostrarà la llista de totes aquestes 
assignacions/eliminacions ordenades de manera descendent per la data en 
que s’han realitzat. 

També tindreu disponible un cercador que us permetrà localitzar tots els 
esdeveniments d’alta/baixa de permisos per a un servei determinat. Simplement heu 
d’introduir el nom del servei, parcial o totalment, i fer clic a la lupa del cercador. 
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Figura 5. Fitxa d’usuari 

4.7 Serveis assignats a un usuari 

Aquest espai us permet consultar tots els serveis que té assignats l’usuari amb el detall dels 
permisos corresponents. Inicialment es mostra el número total de serveis que té disponibles 
l’usuari i un cercador que us permet esbrinar amb rapidesa si l’usuari està assignat a un 
servei determinat. 

A continuació es mostra la llista de serveis assignats a l’usuari i per a cada servei la llista de 
permisos actualment assignats. Cal destacar que els serveis de tramitació es troben 
agrupats dins l’opció Tràmits entre AAPP i que tots els serveis d’interoperabilitat de Via 
Oberta es troben agrupats dins l’opció homòloga. La resta d’aplicacions i serveis del catàleg 
apareixen ordenats alfabèticament pel seu nom. 

Important: Les sigles inicials que es mostren als noms dels servei de tramitació 
(Tràmits entre AAPP), corresponen a les sigles de l’organisme que ofereix aquest 
servei a la plataforma. P.e: Els serveis oferts pel Consorci AOC comencen amb les 
sigles AOC, els oferts per la Sindicatura de Comptes comencen per SINC. Aquest 
aclariment us ajudarà a localitzar els serveis a la cerca. 
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Si l’usuari té activada la Subscripció d’avisos, al costat del nom d’alguns serveis 
apareixerà una icona en forma de campana per tal que pugueu indicar si l’usuari vol o no 
rebre els avisos corresponents a aquest servei. Aquests avisos arribaran a l’adreça de 
correu electrònic vinculada a l’usuari d’EACAT i no existeix la possibilitat de definir una 
adreça diferent a aquesta per aquest fi. 

Aquesta opció però, només apareixerà en aquells serveis que generin assentaments en el 
registre d’entrada.  

Important: En el cas dels serveis de tramitació (Tràmits entre AAPP), la subscripció 
d’avisos, es pot definir de manera general i no servei per servei, dels que pertanyen a 
aquest grup. En aquest sentit, podeu definir que l’usuari rebi o no tots els avisos 
relacionats amb tots els serveis que d’aquest grup però no rebre només avisos p. ex. del 
servei PRE - EADOP - Publicació al DOGC o AOC – Sol·licitud de serveis 

 

 

Figura 6. Activant la subscripció d’avisos 

Si es vol afegir un nou permís a un d’aquests serveis ja existents, simplement cal fer clic a la 
fletxeta que apareix al costat de la llista de permisos del servei i a continuació es mostrarà 
en un desplegable tots els permisos disponibles per al servei. Finalment haureu de 
seleccionar el/s permís/os desitjat/s i fer clic a l’opció Desa. 

 
        Figura 7. Afegint permisos a un servei ja existent 

 

Cal destacar que si el servei que esteu assignant és un servei de tramitació, us apareixeran 
els permisos de Consulta, Edició i Signatura, però donat que aquests permisos són 
excloents només podreu triar 1 dels 3. 

També podreu eliminar els permisos d’un servei determinat si feu clic a la creu que apareix 
al final de la llista de permisos de cadascun dels serveis. Amb aquesta opció l’usuari deixarà 
d’estar assignat a aquell servei. 

Important: si en qualsevol moment voleu consultar els usuaris i permisos assignats a un 
servei determinat, podeu fer clic al seu nom per accedir a la Fitxa del servei. 

Si el que necessiteu fer és afegir un nou servei a l’usuari, podreu fer-ho començant a 
escriure el seu nom a la casella Assigna servei que apareix al final de la llista de serveis 
assignats. A partir del tercer caràcter que introduiu us apareixerà un desplegable amb la 
llista de serveis que coincideixen amb la vostra selecció. Haureu de seleccionar el servei de 
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la llista i una vegada triat us apareixerà un nou desplegable amb la llista de permisos 
disponibles per al servei. Seleccioneu el/s permís/os desitjat/s i feu clic a l’opció Tanca. 
Finalment, haureu de fer clic a l’opció + que apareix a la llista de permisos per confirmar 
l’assignació. 

 

 
                                                 Figura 8. Afegint permisos per a un nou servei 

Important: si no us apareix el servei que intenteu afegir a l’usuari, és probable que sigui per 
què ja el tingueu assignat. En aquest cas, feu servir el cercador de la part superior per 
localitzar el servei i si s’escau modificar-ne els permisos. 

Amb aquesta opció podreu afegir a l’usuari tants serveis com desitgeu, però si n’heu d’afegir 
molts (p. ex. quan acabeu de donar d’alta un nou usuari) us recomanem que feu servir 
l’opció Assigna serveis que apareix a la part superior. 

4.8 Assigna serveis 

Aquesta funcionalitat permet assignar simultàniament a l’usuari permisos sobre diversos 
serveis. El formulari d’assignació consta de 3 zones: 

 Menú lateral que us permet cercar els serveis a partir del seu nom, en funció de si 
han estat marcats com a Destacats, o bé a partir de les etiquetes assignades. 

 Part superior on es mostren tots els serveis que compleixen amb els criteris 
indicats al menú lateral (per defecte es mostren tots els serveis del catàleg on 
l’usuari no té cap permís) 

 Serveis seleccionats on apareixen els diferents serveis que heu anat triant. Al 
costat de cada servei es mostra un desplegable amb la llista de permisos 
disponibles. N’haureu de triar com a mínim 1 permís per servei o bé eliminar el 
servei de la llista fent clic a sobre del seu nom quan aquest es mostri tatxat. 

El funcionament d’aquest formulari és el següent: el menú lateral us permet cercar els 
serveis que voleu anar afegint. Per a cada cerca es mostren a la part superior els serveis 
que compleixen els criteris indicats (heu de tenir en compte que només es mostraran aquells 
serveis que l’usuari encara no té assignats) i una vegada seleccionat el servei, heu de triar 
els permisos que desitgeu afegir-hi. Podeu repetir aquest procés de cerca, selecció i afegir 
permisos tantes vegades com desitgeu. Una vegada hagueu acabat d’afegir-hi serveis i 
permisos, haureu de confirmar l’operació fent clic a l’opció Assigna. 
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                                                 Figura 9. Afegint permisos per a múltiples serveis 

 

4.9 Serveis 

L’accés al menú Serveis us permetrà consultar i administrar els permisos d’una forma 
similar a com es fa des de l’opció Usuaris, però en aquest cas partint des d’un servei 
determinat. 

Quan feu clic al menú Serveis us apareixerà el llistat de tots els serveis que té disponible el 
vostre organisme. Per a cada servei podreu veure l’ens promotor (sempre que no sigui el 
propi CAOC), les etiquetes que li heu associat i el número d’usuaris que tenen assignat 
algun permís en el servei. 

Els serveis de tramitació es mostren agrupats sota el criteri Tràmits entre AAPP (al seu 
costat apareix el nombre de serveis de tramitació). 

Els serveis d’interoperabilitat de Via Oberta es mostren agrupats sota el criteri Via Oberta i 
al seu costat apareix el nombre d’usuaris que tenen assignat algun permís. La gestió dels 
permisos de Via Oberta té les seves particularitats i per això s’explica més endavant a 
l’apartat 5. Responsable d’interoperabilitat d’aquest manual. 

Si necessiteu localitzar ràpidament un servei determinat, podeu fer servir el cercador del 
menú lateral. Per a cada servei que es mostri a la llista tindreu un camp de selecció que us 
permetrà realitzar les següents operacions sobre el/s servei/s seleccionat/s: 

 Etiquetar el servei amb alguna de les etiquetes que hagueu definit. També podreu 
utilitzar aquesta opció per gestionar les etiquetes del vostre organisme afegint-hi de 
noves, modificant el seu nom o esborrant-les. 

 Obtenir l’Excel amb les dades més rellevants dels serveis seleccionats. 
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El menú lateral de l’opció Serveis us permet localitzar fàcilment aquells serveis Per 
assignar que són serveis que encara no tenen definit cap usuari amb permisos. 
Normalment en aquesta opció trobareu aquells nous serveis que es vagin afegint al catàleg. 
Entre parèntesis es mostra el número de serveis que hi ha sense permisos assignats. 

L’opció Serveis us proporciona una visió global del catàleg de serveis que té disponible el 
vostre organisme, però el més habitual és que necessiteu consultar i/o administrar els 
permisos d’un servei determinat. Per fer-ho, simplement heu de fer clic al nom del servei 
que desitgeu administrar i es mostrarà la vostra fitxa. 

 
                                                 Figura 10. Serveis 

 

4.10  Fitxa de servei 

Al seleccionar un servei dins l’opció Serveis es mostra la vostra fitxa que inclou 3 apartats 
diferenciats: 

 Les dades del servei. A la part superior trobareu el nom del servei, a sota el 
promotor (sempre i quan no sigui el propi CAOC), les etiquetes que té assignades, i 
si està o no marcat com a Destacat. Des d’aquest apartat podreu afegir-hi noves 
etiquetes al servei i/o eliminar-ne (la pròpia opció Etiqueta us permetrà donar d’alta 
noves etiquetes, modificar el nom d’alguna existent o fins i tot eliminar-ne). 

 Els usuaris assignats. Aquest apartat us permetrà consultar tots els usuaris 
assignats al servei amb llurs permisos, afegir-hi permisos a nous usuaris, modificar 
els permisos donats, o eliminar-ne. Els usuaris es mostren en una llista paginada de 
10. El funcionament d’aquest apartat és molt similar al que hem vist a l’apartat 4.7 
Serveis assignats a un usuari: si voleu saber si un usuari està assignat al servei 
podeu cercar-lo pel vostre DNI o nom, si voleu afegir permisos a un nou usuari 
podeu fer-ho començant a escriure el seu nom o DNI al camp Assigna usuari, 
seleccionant l’usuari i indicant el/s permís/os desitjat/s, i finalment si el que 
necessiteu és afegir a l’hora diversos usuaris al servei podeu fer-ho amb l’opció 
Assigna usuaris. 

 El control de canvis. En aquest apartat us mostrarem una llista amb totes les altes 
i baixes de permisos que s’hagin realitzat en aquest servei. Si voleu conèixer qui o 
quan va assignar/eliminar un permís a un usuari determinat, podeu cercar l’usuari a 
partir del seu nom. 
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Important: si en qualsevol moment voleu consultar/modificar les dades o els permisos d’un 
usuari particular, podeu fer clic al seu nom per accedir a la seva Fitxa d’usuari. 

 
                                                 Figura 11. Fitxa de servei 

 

4.11  Definint els gestors d’usuaris 

Inicialment quan el vostre organisme es va adherir a EACAT es va definir qui havia de ser el 
gestor d’usuaris i és aquest gestor l’encarregat de donar d’alta els usuaris i permisos. El 
gestor d’usuaris pot afegir en qualsevol moment altres usuaris de l’organisme com a 
gestors. Per fer-ho, simplement heu de localitzar el servei Designació de gestors 
d’usuaris que, de tots els serveis disponibles, és el que et permetrà definir quins usuaris del 
teu organisme són els gestors d’usuaris. 

Aquest servei només tindrà un únic permís: Rol de gestor d’usuaris. Tots els usuaris del 
vostre organisme que tinguin assignat aquest permís seran els gestors d’usuaris i per tant 
podran realitzar qualsevol tasca de les que hem enumerat en aquest apartat (fins i tot 
assignar a la seva vegada altres gestors). 

Important: aquesta assignació ha d’estar documentada i cal que envieu al Consorci AOC el 
decret que designa a una nova persona com a gestor d'usuaris a través de la tramesa 
definida per a aquest fi del servei AOC - Sol·licitud de Serveis.  
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                                                 Figura 12. Assignant un nou gestor d’usuaris 

Si elimineu el rol Rol de gestor d’usuaris a un usuari particular, aquest usuari deixarà de 
ser gestor a partir d’aquell moment. 
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5 Responsable d’interoperabilitat 

5.1 Introducció 

Sota la denominació Via Oberta, el Consorci AOC engloba els serveis que ha desenvolupat 
per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les 
administracions i, en general de les institucions públiques i entitats, possibilitant la 
substitució de l'aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els 
procediments administratius per part dels interessats. 

Si el vostre organisme no utilitza encara els serveis de Via Oberta podeu accedir al següent 
enllaç on trobareu informació detallada de com podeu sol·licitar el servei, el catàleg de 
dades disponible, recomanacions d’ús, etc.: 

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-administracions/Via-Oberta 

Els serveis Via Oberta són accessibles per dos canals complementaris: 

 A través d'una interfície dins el portal EACAT (l'accés es realitza mitjançant certificat 
T-CAT) 

 A través de serveis Web per a donar resposta a escenaris de forta integració tècnica 
entre sistemes d'informació 

El responsable d’interoperabilitat és la persona dins l’organisme encarregada d’assignar els 
permisos d’interoperabilitat del servei Via Oberta per a la modalitat d’ús d’interfície dins el 
portal EACAT. L’assignació del responsable d’interoperabilitat es realitza exclusivament des 
del Consorci AOC. Si no sou responsable d’interoperabilitat, però creieu que heu de ser-ho, 
poseu-vos en contacte amb el Consorci AOC. 

Cal destacar que el responsable d’interoperabilitat també és gestor d’usuaris i per tant podrà 
realitzar les mateixes tasques que hem enumerat per al gestor d’usuaris. A més a més la 
gestió dels permisos de Via Oberta es realitza d’una forma molt similar a la resta de serveis 
d’EACAT. Per aquest motiu us recomanem que reviseu l’apartat Gestor d’usuaris d’aquest 
manual. 

5.2 Consulta dels permisos de Via Oberta assignats 

Si desitgeu consultar quins usuaris del vostre organisme podeu accedir als serveis de Via 
Oberta a través d’EACAT, haureu d’accedir al menú Serveis que us mostrarà el catàleg de 
tots els serveis que té disponibles el vostre organisme. Allà trobareu, entre d’altres, el servei 
Via Oberta. Si feu clic en el seu nom, accedireu a la fitxa del servei. 

La fitxa del servei us mostrarà la llista de tots els usuaris que actualment poden accedir a 
Via Oberta. Aquesta llista es mostra ordenada alfabèticament i es troba paginada en 
pàgines de 10 usuaris. Per a cada usuari es mostrarà el conjunt de tots els serveis 
d’interoperabilitat que té disponibles. Donat que aquest conjunt pot ser força extens, en 
molts casos només es mostra de forma directa una part dels serveis assignats. Per 
consultar el detall de tots els serveis assignats, podeu fer clic a la fletxeta que apareix a la 
part dreta i que mostra un desplegable amb tots els serveis disponibles. Per a cadascun 

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-administracions/Via-Oberta
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d’aquests serveis apareix una casella de selecció per indicar si l’usuari té o no disponible el 
servei. 

 
                                                 Figura 13. Consultant els permisos de Via Oberta 

 

5.3 Afegint permisos de Via Oberta 

Una vegada hagueu obert la fitxa del servei Via Oberta, podreu assignar (o eliminar) nous 
serveis d’interoperabilitat de diferents maneres: 

 Si l’usuari a qui voleu assignar un nou servei ja en té d’altres, podreu fer clic a la 
fletxeta que apareix a la part dreta del seu nom per desplegar la llista de tots els 
serveis d’interoperabilitat disponibles. Per cada servei es mostra una casella de 
selecció que podreu marcar per afegir el nou servei. 

 Si l’usuari no té assignat cap servei d’interoperabilitat, podreu afegir-lo començant a 
escriure el seu nom o DNI al camp Assigna usuari que apareix a la part inferior 
(just al final de la llista d’usuaris). Una vegada aparegui a la llista emergent el nom 
de l’usuari podreu seleccionar-lo i a continuació indicar els serveis d’interoperabilitat 
que voleu afegir-li. 

 Si necessiteu assignar serveis a diversos usuaris que no en tenen assignat cap 
servei, podreu fer-ho accedint a l’opció Assigna usuaris que es mostra a la part 
superior (just amunt de la llista d’usuaris). En aquest cas es mostrarà un formulari 
que us permetrà localitzar els usuaris per diferents criteris (cercador d‘usuaris per 
nom, per etiquetes associades, Inactius, Destacats, etc.) 

Els serveis de Via Oberta presenten uns requeriments addicionals de seguretat en el control 
de l’ús i accés al sistema que obliguen a signar amb un certificat digital totes les 
assignacions de permisos que se’n facin. Per aquest motiu en tots aquests casos que hem 
descrit s’obrirà un formulari amb el resum de tots els permisos a assignar i apareixerà un 
avís indicant que heu de signar l’operació. 
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                                            Figura 14. Confirmant la signatura dels permisos 

Si continueu, es mostrarà l’applet de signatura que us permetrà seleccionar el certificat amb 
el que voleu signar. Una vegada el trieu us demanarà el PIN. 

 

                                            Figura 15. Signatura de l’assignació de permisos 
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És important que sapigueu que l’EACAT custodiarà l’evidència d’aquesta signatura per 
garantir la integritat i el no repudi de l’operació realitzada. 
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6 El meu espai 

La nova gestió d’usuaris d’EACAT té un formulari específic per a tots els usuaris de la 
plataforma siguin o no gestors d’usuaris, que us permet conèixer tota la informació que té 
l’EACAT del vostre compte d’usuari i també us permetrà la possibilitat d’administrar alguna 
d’aquestes dades. Podeu accedir a aquest formulari fent clic a la pestanya Configuració de 
l’EACAT. El formulari El meu espai té 3 apartats diferenciats: 

 Les dades d’usuari. Aquí trobareu les dades identificatives del vostre usuari com el 
nom complert, el DNI, el càrrec, el compte de correu electrònic, si esteu subscrit al 
sistema d’avisos corresponents als assentaments d’entrada que rep el vostre 
organisme, i si esteu donat d’alta a més d’un organisme, l’ens al que voleu accedir 
per defecte cada vegada que accediu a l’EACAT. Podreu modificar qualsevol 
d’aquestes dades (a excepció del DNI i del càrrec) si feu clic a l’opció Edita. 

També teniu disponible una opció per canviar la vostra contrasenya d’EACAT 
sempre que no sigueu usuari d’ATRI (el portal corporatiu de l’empleat públic de la 
Generalitat). 

 Els serveis i permisos que tens assignats. Aquí trobareu la relació de tots els 
serveis del catàleg d’EACAT a on pots accedir juntament amb el detall dels rols que 
teniu assignats per a cada servei. Si necessiteu consultar si teniu accés a un servei 
determinat, podreu utilitzar el cercador per localitzar ràpidament el servei i consultar 
els permisos que teniu en ell. 

Si heu activat la subscripció d’avisos podreu decidir de quins serveis realment voleu 
obtenir l’avís (p. ex. serveis de tramitació, e.FACT, e-TAULER, etc.). Per fer-ho heu 
d’activar la icona amb forma de campana que apareix al costat del nom del servei.  

 El control de canvis. En aquest apartat us mostrarem una llista amb els següents 
esdeveniments: 

 Últim accés. Quan heu realitzat el darrer accés a EACAT. 

 Modificació usuari. Aquesta entrada us mostrarà quin usuari (el gestor de 
l’ens o el propi usuari identificat), i en quin moment es  va realitzar la darrera 
modificació en la vostra fitxa d’usuari. 

 Alta usuari. Aquesta entrada us mostrarà quin gestor va donar d’alta 
l’usuari i quan ho va fer. 

 Alta de rol / baixa de rol. Cada vegada que un gestor us assigni, o elimini, 
un permís es registrarà l’esdeveniment corresponent, al control de canvis. 
El control de canvis mostrarà la llista de totes aquestes 
assignacions/eliminacions ordenades descendentment per la data en que 
s’han realitzat. 

També tindreu disponible un cercador que us permetrà localitzar tots els 
esdeveniments d’alta/baixa de permisos per a un servei determinat. Simplement heu 
d’introduir el nom del servei, parcial o totalment, i fer clic a la lupa del cercador. 
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Important: si sou gestor d’usuaris si que podreu realitzar qualsevol modificació des de 
l’apartat El meu espai. tant en les dades del vostre usuari com en l’assignació de permisos 
(exceptuant el DNI com en la resta dels usuaris que gestioneu). 

 

                                            Figura 16. El meu espai 
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7 Suport a l’usuari 

Podeu consultar el següents vídeos a Youtube sobre la gestió d’usuaris a l’EACAT: 

 
 Funcionalitats de la gestió usuaris 
 Administració de serveis 
 Administració d'usuaris 
 Alta d'usuaris 

Si necessiteu més informació, teniu dubtes o bé voleu informar sobre incidències 
relacionades amb el servei, podeu visitar el Centre de Suport http://suport.aoc.cat/ o bé 
posar-vos en contacte amb el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) del Consorci AOC a través 
del formulari de contacte inclòs en aquesta pàgina trucant al telèfon 902 901 080. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpZCdjqK6O4&list=PLazEIAgE4NMilnc2Kev2YNCSmiEC9TFgr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JkGVxrjlDf8&list=PLazEIAgE4NMilnc2Kev2YNCSmiEC9TFgr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2Ji1pMjlqX0&list=PLazEIAgE4NMilnc2Kev2YNCSmiEC9TFgr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hZVLHQo0ds4&list=PLazEIAgE4NMilnc2Kev2YNCSmiEC9TFgr&index=4
http://suport.aoc.cat/
http://suport.aoc.cat/Portal/Necessiteu-mes-ajuda

