
Presentació de l’EACAT



Marc legal de l’EACAT

Les entitats del sector públic s’han de comunicar per mitjans electrònics que han de garantir 
l’autenticació i la identificació de les entitats emissores i de les persones a llur servei responsables de 
la comunicació, de les entitats receptores de la informació, de la constància de les comunicacions en 
els registres respectius de la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i els documents 
transmesos. (art. 24.1 Llei 29/2010 del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya)

Les comunicacions, les tramitacions i les trameses de documentació entre l’Administració de la 
Generalitat, i ens que en depenen, i els ens locals i altres institucions del sector públic de Catalunya 
s’han d’efectuar preferentment a través de l’extranet de les administracions públiques 
catalanes gestionada pel Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya. (art. 11.3 
Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l‘ impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics a l‘Administració de la 
Generalitat)



Registre electrònic d’ EACAT

També es pot accedir al justificant de lliurament, que emula el paper blau o rosa de 
Correus.

Còmput de terminis: el registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits
i comunicacions les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l’any. La presentació 
electrònica de documents comportarà el compliment dels terminis establerts legalment. 

El registre d’EACAT és un registre electrònic vàlid a la Generalitat 
i a tots els ens adherits
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• Generalitat: a través de l’Ordre PRE/253/2012
• Ajuntaments i altres ens: a través de l’ordenança que regula l’administració electrònica

El registre electrònic emet de manera automàtica el rebut de presentació consistent 
en una còpia de l’escrit, sol·licitud o comunicació, incloent-hi la data i l’hora de 
presentació i el número de registre d’entrada.



Serveis a EACAT i per a qui?
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Altres
Ens parlamentaris 
Entitats col·laboradores 
Cambres de Comerç 
Entitats col·laboradores de 
l'administració 
Universitats
Societats participades (en 
funció del % d’adm. majoritari)

Administració Local
Ajuntaments 
Consells comarcals 
Entitats municipals 
descentralitzades 
Diputacions 
Entitats metropolitanes 
Mancomunitats 
Ens instrumentals privats del món 
local 
Ens instrumentals públics del 
món local (p.e. consorcis si el % 
de l’administració majoritària és 
local, entitats públiques 
empresarials locals)
Organismes autònoms locals 
Comunitats de municipis (no 
tenen personalitat jurídica pròpia)
Soc. Mercantil participada 
íntegrament ens local 



Com són els serveis a EACAT?
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Els serveis es poden donar des d’EACAT de dos formes:
• Una és directa, que seria posant en marxa el tràmit a la 

plataforma, a la qual els usuaris dels ens accediran mitjançant 
usuari i contrasenya o TCAT i podran tramitar.

• La segona manera seria mitjançant una integració, en que la seva 
complexitat dependrà sempre de les necessitats de l’ens prestador 
del servei. Aquesta integració podria passar des de únicament fer 
servir l’autenticació i gestió de rols de la plataforma per accedir a 
l’aplicació, fins a tramitar directament a la plataforma integrada i fer 
servir el registre d’EACAT.



Alta a EACAT
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Emplenar i signar digitalment  el Formulari d'adhesió a EACAT

Enviar el formulari a través de la SEU-e del Consorci AOC, mitjançant l'opció 
"Sol·licitud genèrica"

http://www.aoc.cat/content/download/23226/43521/file/Sollicitud_adhesio_EACAT.pdf
https://www.seu.cat/consorciaoc/


Accés a EACAT

Podeu accedir a la plataforma mitjançant usuari i contrasenya o mitjançant una 
TCAT. Si no teniu usuari, l’heu de demanar al gestor d’usuaris del vostre ens.



El portal EACAT

En entrar al portal, podeu veure:
• Darreres notícies relacionades amb EACAT
• Si heu rebut documents
• Configurar  “el meu espai”



Configuració dels avisos a EACAT

• La plataforma disposa d’un sistema opcional d’avisos.

• Si l’activeu, cada dia que el vostre ens rebi un tràmit pel qual tingueu permisos, 
rebreu un únic correu d’avís, on veureu la relació d’assentaments al registre.



Distribució dels menus 

• L'accés als serveis és molt 
fàcil, ja que sota el menú de 
tràmits on trobareu:
• Els meus tràmits
• Catàleg de tràmits
• Finestreta de registre



El catàleg de tràmits

• Dintre del catàleg, serveis 
estan classificats per 
Prestador, que és qui 
ofereix el servei dintre 
d’EACAT

• Disposeu d’un cercador per 
paraules que retorna tots 
els serveis i tràmits que 
continguin el que hagueu 
posat.



Catàleg de tràmits – Els serveis

• Amb el catàleg, els serveis i tràmits 
estan millor documentats:
• Podeu trobar dades com 

descripció del servei i tràmits, 
terminis, ens destinataris...

• Teniu visibilitat de tots els 
cicles d’un servei, i veure tant 
els tràmits que podeu enviar 
com els que podreu rebre 



Catàleg de tràmits – Els tràmits

• Podeu veure el detall de la informació del tràmit o els seus terminis, així com l’accés al 
mateix tràmit o a les plantilles necessàries (si s’escau):



Accès a la safata de tràmits

Accediu a “Els meus tràmits” i veureu les safates de documents enviats, rebuts, 
pendents de signar i en edició. D’aquesta manera veureu tots els documents del 
vostre ens pels quals tingueu rols. 

També veureu aquells tràmits que no necessitin rols, com la tramesa genèrica. La resta 
no es veurà.



Accès als documents enviats

• Quan accediu a un 
d’ells i podreu veure 
una mena d’expedient 
on hi ha el document 
original, els annexos i  
el rebut de 
presentació. També hi 
trobareu el cicle de tot 
el tràmit i els tràmits 
disponibles per la 
resposta si n’hi ha

• De cara a una ràpida 
identificació, el podeu 
etiquetar amb un 
número d’expedient 



Accés als documents enviats

• A més, podeu 
descarregar tota la 
informació d’aquest al 
vostre ordinador, amb 
un sol clic

• El paquet resultant 
tindrà un aspecte 
semblant a això:
• 1 carpeta per tràmit amb 

tota la documentació a 
dintre (tant formularis 
com annexes com 
comprovants de 
lliurament

• 1 document XML amb el 
resum signat de tot el 
paquet. 



Creació del tràmit

• Si el tràmit és inicial, podreu fer-ho des del catàleg:



Creació del tràmit

• I el format del tràmit serà amb un formulari web:



Creació del tràmit

• O bé amb format PDF amb la possibilitat d’enviar-lo des del propi formulari:



Creació del tràmit

• Si no és tràmit inicial, al catàleg veureu la informació, però haureu de respondre des 
de la pantalla de l’expedient:



Cerca dels meus documents

A safata de documents, hi ha la possibilitat de fer cerques molt més acurades:
Podeu filtrar per Servei, tràmit, data, destinatari, nº registre o número d’expedient



Cerca dels documents al registre

Per a tots aquells documents que no siguin de tramitació o pels quals no tingueu rols 
però necessiteu saber que han arribat, podeu consultar-los mitjançant la pestanya 
de registre, al costat de la pestanya de tràmits.



La tramesa genèrica

• Serveix per comunicar-se amb qualsevol administració
• Només serà vàlida si aquell tràmit no té cap tramesa telemàtica específica
• És bidireccional, és a dir, que podeu contestar des d’EACAT
• Podeu accedir a l’enllaç que hi ha a la pestanya “Tràmits”:



La tramesa genèrica – Creació de la tramesa

• Poseu l’ens destinatari a l’espai “A quin ens us dirigiu?” i descarregueu el formulari 
al botó de color verd que diu “Descarrega”



La tramesa genèrica – Creació de la tramesa

• Obriu el formulari, empleneu-lo i valideu-lo
• Signeu digitalment el formulari i premeu el botó “Envia”



Tramesa genèrica- Com fer la resposta

• Accediu a www.eacat.cat i premeu la pestanya “Els meus 
tràmits”:

http://www.eacat.cat/


Tramesa genèrica- Com fer la resposta

• Trobareu la safata amb els documents rebuts o enviats
• Filtreu pel servei “Tramesa genèrica”



Tramesa genèrica- Com fer la resposta

• Un cop localitzada la tramesa a la safata, accediu fent clic:



Tramesa genèrica- Com fer la resposta

• A l’apartat tràmtis de resposta, hi ha la comunicació:



Tramesa genèrica- Com fer la resposta

• Empleneu el formulari
• Annexeu la documentació que us calgui



Tramesa genèrica- Com fer la resposta

• Valideu el formulari un cop emplenat el camp “Els comuniquem 
que” i signeu-lo digitalment amb el vostre certificat digital.

• El camp destinació s’omple automàticament.



Tramesa genèrica- Com fer la resposta

• Cliqueu el botó “Envia” i rebreu el rebut del registre:



Tramesa genèrica- Com fer la resposta

• I veureu el vostre tràmit enviat a EACAT:



Tramesa genèrica- Com fer la resposta

• Si hi accediu, podeu veure:
• El tràmit enviat
• Els annexos (si n’hi ha)
• El rebut del registre



Resum

Amb l’EACAT podeu:

• Rebre avisos de les entrades al registre del vostre ens una vegada al dia
• Cercar els serveis mitjançant un catàleg de tràmits
• Tenir més informació dels serveis
• Seguir tot el cicle d’un tràmit, des de l’inici fins a la resolució
• Descarregar més còmodament tota la documentació d’un tràmit
• Respondre a les trameses genèriques per a tots aquells tràmits que no 

tinguin cap procediment específic



L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les 
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
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