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1 Introducció 
L’objectiu d’aquest document és definir un model neutre d’integració que permeti enllaçar els 

tràmits iniciats a través d’e-TRAM, amb qualsevol repositori municipal, -normalment 

aplicacions de seguiment d’expedients-, amb possibilitat de bidireccionalitat. 

 

Aquesta modalitat d’integració la definim com model complert, i requereix integració 

webService. Mitjançant aquestes integració serà possible: 

 

1. Que un ens pugui crear un expedient al seu gestor d’expedients (en endavant SGE) en 

el mateix moment en que un ciutadà faci una sol·licitud telemàtica via la e-TRAM. 

(modalitat d’integració complerta) 

 

2. Que qualsevol SGE pugui comunicar a l’e-TRAM qualsevol actuació sobrevinguda als 

expedients, amb la possibilitat d’enviar correus electrònics o SMS als ciutadans i, si 

escau, publicar els canvis d’estat a la carpeta ciutadana del propi e-TRAM, o tancar el 

tràmit. 

 

3. Facilitar el desplegament d’una capa d’integració entre serveis de tramitació propis 

Canal Empresa, mitjançant integració via WS.  

 

Important:  

 

S’ha definit una modalitat simplificada d’integració, que permet a qualsevol 

Ajuntament realitzar l’exposició del seu catàleg de tràmits (FUE) mitjançant un XML 

estàtic, que emularà la resposta webService predeterminada. D’aquesta manera es 

facilita l’enviament de la informació dels catàlegs de cada ens sense necessitat de 

disposar d’e-TRAM, ni realitzar una integració forta (WS).  

 

Per a més informació podeu consultar el  document d’integració disponible a l’apartat 

suport del servei FUE Local:  http://web.aoc.cat/blog/serveis/fue-local/ 

 

 

 

 

 
 
 

http://web.aoc.cat/blog/serveis/fue-local/�
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2 Arquitectura del model d’integració sobre 
modalitat complerta 
L’arquitectura amb modalitat complerta proposada ha de facilitar que el servei e-TRAM i els 

repositoris municipals d’expedients assoleixin una estreta integració que els permeti, 

mitjançant una sèrie d’operacions, sincronitzar i mantenir actualitzada tota la informació 

relativa a la tramitació.  

 

D’aquest plantejament es desprèn que aquestes operacions han de funcionar en els dos 

sentits, permetent que qualsevol de les parts iniciï de forma proactiva la comunicació d’un 

event relacionat amb la tramitació cap la part interessada. (veure figures 1 i 2). 

 

En paral·lel el model d’integració amb e-TRAM també ha d’exercir de “hub” per centralitzar 

la petició d’informació de clients externs (OGE/FUE) a nivell de catàleg de tràmits municipals 

(veure figura 3), tot i que com ja s’ha comentat anteriorment, existeix una modalitat 

simplificada d’integració que permet l’enviament de la informació dels catàlegs de cada 

ens sense necessitat de disposar d’e-TRAM, ni realitzar una integració WS. Aquesta és la 

fórmula d’integració més senzilla i recomanada dels tràmits FUE cap a Canal Empresa 

(via Consorci AOC). 

 

Figura 1: visió general del model d’arquitectura proposada 

 
* Repositori municipal normalment SGE  

ROUTER

REPOSITORI
MUNICIPAL

REPOSITORI
MUNICIPAL

REPOSITORI
MUNICIPAL

REPOSITORI
MUNICIPAL

REPOSITORI
MUNICIPAL

e-TRAM

OGE/FUE

*

*

*

*

*

REPOSITORI
MUNICIPAL

*



  

  14/04/2016 

Documentació d’integració e-TRAM amb gestors 

  

pàg 6/42 

█ e-TRAM inicia un expedient cap a un repositori municipal  

█ e-TRAM rep una actualització d’estat per un tràmit des d’un repositori municipal  

█ OGE/FUE consulta el catàleg de tràmits d’un repositori municipal   

█ e-TRAM envia una actualització d’estat d’un tràmit cap a un repositori municipal  

█ Un repositori municipal comunica l’inici d’un nou tràmit a e-TRAM  

2.1 Fases de desplegament del model complert d’integració 
 
El model de desplegament d’aquests serveis s’ha diferenciat en dues fases.  
 
La  fase 1, inclou tres WS que es troben ja implementats i totalment funcionals. Són els tres mètodes 
claus que per facilitar una  relació bidireccional entre el servei e-TRAM  i els repositoris municipals 
(expedients). 
 

Fase 1:  WS implementats i funcionals  
 

█ e-TRAM inicia un expedient cap a un repositori municipal  

█ e-TRAM rep una actualització d’estat per un tràmit des d’un repositori municipal 

█ OGE/FUE consulta el catàleg de tràmits d’un repositori municipal1

 
  

 
La fase 2, amb previsió d’inici durant l’any 2016, inclou dos nous WS que s’implementaran a partir del 
model definit en aquest document. Aquestes dos WS es consideren complementaris,  però  tenen molt 
interès perquè han de facilitar: 

 
1) Que un ciutadà pugui realitzar una actuació directa sobre un tràmit existent a e-TRAM i integrat 

amb expedients (per exemple aportar més documentació), i que aquesta es pugui traslladar 
directament a l’expedient origen. Aquesta actuació actualment requereix que el ciutadà utilitzi un 
nou tràmit complementari, tipus instància genèrica amb indicació del número d’expedient, i que el 
treballador públic faci l’associació amb expedient origen a back-office . 

 

2) Iniciar un expedient presencial i aprofitar la relació telemàtica que fomenta l’e-TRAM amb el 

ciutadà, per a generar a voluntat un tràmit a e-TRAM des de back-office. 
 
Fase 2: WS contemplats pel model però no desplegats  

█ e-TRAM envia una actualització d’estat d’un tràmit cap a un repositori municipal  

█ Un repositori municipal comunica l’inici d’un nou tràmit a e-TRAM  

                                                      
1 Aquest WS permet integrar el catàleg de l’ens amb la OGE/FUE. Requereix d’una integració forta (WS) i per tant, 

tot i que està disponible, si només es vol avançar en la integració per a disposar de la integració amb FUE és 

recomanable avançar amb la versió simplificada (via l’XML) que recull la documentació del servei FUE Local. 
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2.2 Components del model complert 

 

Globalment, per a desenvolupar aquesta arquitectura, ha sigut necessari desenvolupar el 

model amb tres components: 

 

 Adapter – Proporciona a l’e-TRAM la lògica per poder usar el canal d’integració. 

Donat el seu caràcter intern respecte a l’e-TRAM, no es tracta en aquest 

document. 

 

 Gateway – Proporciona als repositoris municipals / catàleg de tràmits la lògica 

necessària per poder usar el canal d’integració amb un esforç de 

desenvolupament mínim.  

 

 Router – Actua a mode de centraleta i realitza el despatx dels missatges entre 

e-TRAM i els diferents repositoris municipals. Aquesta peça, desplegada al 

Consorci AOC tampoc no es desenvolupa en document. 

 

 

Figura 2: Esquema de components del model 

 

 
 

El detall i definició de les diferents operacions es treballa detalladament més endavant en 

aquest mateix document. 
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2.3 Integració OGE-FUE – cap a catàlegs municipals 

 

El Consorci AOC, dins del context de la Finestreta Única Empresarial, ha rebut l'encàrrec del 

Govern de desenvolupar els tràmits estàndards afectats per la normativa vigent per a 

empreses i posar-los a disposició dels ens locals catalans.  

 

Com a resultat d’aquest encàrrec el Consorci AOC ha posat a disposició del món local un 

nou servei específic “Servei FUE Local, de tramitació d’activitats empresarials al món local 

http://web.aoc.cat/blog/serveis/fue-local/ 

 

El model que s’ha desenvolupat en aquest document facilita un punt d’accés al canal 

d’integració per a aplicacions externes (OGE / FUE) que permeti recuperar la informació 

corresponent a les fitxes de cada tràmit i el seu contingut, per a cada ajuntament que disposi 

del “Servei de tramitació d’activitats empresarials al món local”, sigui o no usuari d’e-TRAM. 

 

Aquest punt d’accés s’implementa com a un Servei Web .NET (dins del propi e-TRAM per 

un tema d’optimització dels més de 850 ens actius), que funcionarà de la següent manera: 

 

1. Canal Empresa (OGE/FUE), a partir de la petició d’un ciutadà per a conèixer la 

informació per a la tramitació d’una activitat per a un municipi, o per actualització de les 

seves dades en caché, activarà una consulta de catàleg al Consorci AOC. 

 

2. El Consorci AOC resoldrà la petició. Si l’ens disposa de l’e-TRAM, comprovarà si té 

parametritzats els tràmits del “Servei de tramitació d’activitats empresarials al món 

local”,  i si la resposta és positiva retornarà a l’OGE la informació sobre el catàleg.  

 

3. Si la resposta és negativa, e-TRAM preguntarà via el component Router directament a 

l’ens si està integrat al servei de tramitació d’activitats (sota catàleg i plataforma de 

tramitació pròpia), fent la petició al component Gateway d’integració. 

 

4. Si l’ens està integrat via Gateway segons aquest model, retornarà les dades proveïdes 

a l’AOC i aquest cap a OGE/FUE. Tot i això, l’opció recomanada és utilitzar el model 

simplificat definit al document: e-TRAM/FUE - Consulta del catàleg de tràmits 

simplificada, aleshores l’ens haurà d’emular el WS en una resposta en format XML 

estàtic perfectament compatible. 

 

5. En qualsevol cas negatiu, es retornarà a la OGE/FUE la URL genèrica de l’ens. 

http://web.aoc.cat/blog/serveis/fue-local/�
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Figura 3: detall del funcionament de la integració OGE-FUE – cap a catàlegs municipals 
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3 Definició de les operacions 
Per fer possible la integració s’ha definit un únic mètode que admet com a paràmetre els 

missatges corresponents a les operacions que ofereix el canal d’integració.  

 

La signatura d’aquest mètode és la següent: 

 

[dadesResposta | obtenirEntitatsResult | consultarCatalegResult]  transmissio([dadesTramit | dadesActuacio | 

obtenirEntitats | consultarCataleg], dades_variables, fitxers_adjunts) 

 

Per tant, es tracta d’un mètode anomenat transmissio que admet com a entrada els 

següents paràmetres: 

 

 dadesTramit  Comunicació de la creació d’un nou expedient. 

 dadesActuacio  Comunicació d’actuació realitzada sobre un expedient. 

 obtenirEntitats  Consulta de les entitats que ofereixen el seu catàleg de 

tràmits per aquesta via. 

 consultarCataleg  Consulta del catàleg de tràmits d’una entitat. 

 dades_variables  Conté tuples de dades amb la forma {clau, valor, 

tipus_valor} 

 fitxers_adjunts  Conté una matriu de fitxers que han de ser enviats junt a 

les dades del missatge. Per definició, els adjunts només apliquen a les 

operacions dadesTramit i dadesActuacio. 

 

I retorna com a sortida un dels següents missatges: 

 

 dadesResposta  Resposta per a les operacions dadesTramit i dadesActuacio. 

Indica si la operació s’ha executat correctament. 

 obtenirEntitatsResult  Resposta per a la operació obtenirEntitats. 

 consultarCatalegResult  Resposta per a la operació consultarCataleg. 

 

En funció del missatge bescanviat aquest es dirigeix al destinatari adient, ja sigui l’e-TRAM o 

el SGE d’una entitat determinada. 
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Totes les operacions es poden executar de manera bidireccional, és a dir qualsevol de les 

dues parts pot executar qualsevol operació contra la seva interlocutora. 

 

Figura 4: bidireccionalitat de les actuacions 
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A la il·lustració anterior es representen els següents casos: 

 

1. Un sistema integrat via adapter envia un tràmit que acaba sent despatxat cap a un 

sistema integrat via gateway, en el gràfic, a dalt a la dreta.  

2. Un sistema integrat via gateway envia un tràmit que acaba sent despatxat cap al 

sistema integrat via adapter, en el gràfic al centre a l’esquerra. 

3. Un sistema integrat via gateway envia una comunicació d’actuació realitzada sobre 

un tràmit que acaba sent despatxada cap al sistema integrat via adapter, en el gràfic 

al centre a l’esquerra. 
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4 Definició de la missatgeria 

4.1  Operació “dadesTramit” 

4.1.1 Missatge de petició 

A continuació es descriu la gramàtica de la petició per a la operació dadesTramit. 
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Camp Tipus Obligatori Descripció 

dadesTramit TipusDadesTramit Si Tipus complex que conté totes 

les dades que formen part del 

tràmit 

 

TipusDadesTramit 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

idTramit Text(32) Si Identificador únic del tràmit a 

la plataforma e-TRAM. 

codiTipusTramit Text(9) Si Codi del tipus de tràmit e-

TRAM 

descTipusTramit Text(255) Si Descripció del tipus de tràmit 

e-TRAM (“Queixes i 

suggeriments”, “Instància 

Genèrica”....) 

ensPropietari Text(10) Si Codi INE10 de l'ens propietari 

del tràmit. 

dataCreacioTramit Text(8) Si Data de registre del tràmit. 

horaCreacioTramit Text(5) Si Hora de registre del tràmit. 

dataCreacioActuacio Text(8) No Data de creació de l'actuació 

específica de pas a 

expedients. 

numeroExpedient Text(50) No Número d’expedient (en cas 

que el missatge indiqui una 

aportació de dades 

complementaries a un 

expedient ja existent). 

representant TipusIdentificacio No Tipus complex amb les dades 

del representant. 

solicitant TipusIdentificacio Si Tipus complex amb les dades 

del sol·licitant. 

numeroRegistreEntrada Text(50) Si Número de registre d'entrada 

de la sol·licitud a l’e-TRAM. 

altresDades TipusClauValor Si Tipus complex amb les dades 
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específiques del tràmit en 

qüestió que són diferents a la 

resta de tràmits.. 

canalSMS Booleà No Si l'interessat ha marcat 

l'opció de comunicació per 

SMS 

telefonSMS Text(13) No Número de telèfon que ha 

introduït l'interessat per rebre 

les comunicacions per aquest 

canal 

canalCorreuElectronic Booleà No Si l'interessat ha marcat 

l'opció de comunicació per 

correu electrònic. 

adressaCorreuElectronic Text(40) No Adreça de correu electrònic 

que ha introduït l'interessat 

per rebre les comunicacions 

per aquest canal. 

notificacioElectronica Booleà No Indica si l’interessat ha 

marcat l’opció de rebre 

notificacions electròniques 

relacionades amb el tràmit 

documentPeticio Binari Si Serialització en binari 

BASE64 del PDF signat de la 

sol·licitud 

adjuntsTramit TipusAdjunts No Tipus complex amb els 

identificadors dels documents 

adjunts al tràmit aportats pel 

ciutadà. 

 

TipusIdentificacio 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

nom Text(70) S  

cognom1 Text(70) S  

cognom2 Text(70) N  

raoSocial Text(100) N  
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tipusDocument Text(1) S Veure taula més endavant 

numeroDocument Text(20) S  

adressa TipusAdressa N  

telefonCasa Text(13) N  

telefonMobil Text(13) N  

correuElectronic Text(40) S  

 

TipusAdressa 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

tipusVia Text(2) S Veure taula més endavant 

nomVia Text(50) S  

numero Text(11) S  

bloc Text(4) N  

escala Text(2) N  

planta Text(12) N  

porta Text(4) N  

provincia Text(2) S  

municipi Text(3) S  

codiPostal Text(5) S  

 

TipusClauValor 

Camp Tipus Descripció 

Clau Text(25)  

valor Text(500)  

tipusValor Text(1) Veure taula més endavant 
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TipusDocument 

Codi Valor 

DNI DNI 

PAS Passaport 

RES Permís de residència 

NIE NIE 

CIF CIF 

NIF NIF 

COM Resident comunitari 

ALT Altres 

 

TipusVia 

Codi Descripció 

ALT Altres 

AV Avinguda 

ATP Autopista 

BAR Barri 

BDA Baixada 

BNC Barranc 

C Carrer 

C.A. Caseriu 

C.V. Costat, Vessant 

CAMI Camí 

CANL Canal 

CINC Cinturó 

CRO Carreró 

CSTA Costa 

CTRA Carretera 

DREC Drecera 

ESC Escalinata 

FNC Finca 

G.V. Gran Via 
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GAL Glorieta 

GRU Grup 

ILLA Illa 

JARD Jardí 

MAS Masia 

MNCP Municipi 

MDOR Mirador 

MOLL Moll 

PARC Parc 

PAS Passatge 

PDA Partida 

PDIS Passadís 

PG Passeig 

PL Plaça 

PLA Poblat 

PLTA Placeta 

POLG Polígon 

PTGE Passatge 

PTJA Platja 

RBLA Rambla 

RDA Ronda 

RIER Riera 

SEC Sèquia 

STOR Sortida 

T Torrent 

TRAV Travessia 

TRVS Travessera 

URB Urbanització 

VIA Via 

VIAD Viaducte 
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TipusValor 

Codi Valor 

1 Texte alfanumèric 

2 Enter 

3 Real 

 

 

Com es pot observar a la gramàtica descrita, tot i que el mètode transmissio que presenta la 

API fa referència a tres paràmetres diferenciats, el missatge XML que s’acaba generant els 

agrupa en un únic missatge. 

 

4.1.2 Missatge de resposta 

A continuació es descriu la gramàtica de la resposta per a la operació dadesTramit. 

 

 
 

 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

dadesResposta TipusDadesResposta Si Tipus complex que conté totes les 

dades que formen part de la 

resposta 

 
  

TipusAdjunts 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

idAdjunt Text(32) S Identificador únic del fitxer 

adjunt a una sol·licitud 

nomAdjunt Text(255) S Nom del fitxer adjunt 
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TipusDadesResposta 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

correcte Booleà Si “fals” si hi ha hagut algun error a la crida, 

“cert” en cas contrari 

codiResultat Text(3) Si Veure taula més endavant 

infoExtra Text(500) No Camp d'ampliació del codi del resultat per 

complementar l'error que s'ha produït amb 

l'objectiu d'aportar informació extra a l'operari 

de l’e-TRAM que ha fet l'operació de passar a 

expedients. 

 

CodiResultat 

Valor Concepte 

OK Execució del missatge correcta. 

E01 Error intern genèric. 

E02 Missatgeria no implementada. 

E03 Classificació del tràmit no reconeguda. 

E04 Ens propietari del tràmit no reconegut. 

E05 Número d'expedient no reconegut. 

E06 Dades d'identificació del representant errònies. 

E07 Dades d'identificació del sol·licitant errònies. 

E08 Les dades específiques de la classificació del tràmit no 

coincideixen. 
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4.2 Operació “dadesActuació” 

A continuació es descriu la gramàtica de la petició per a la operació dadesActuacio. 

 

 

4.2.1 Missatge de petició 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

dadesActuacio TipusDadesActuació Si Tipus complex que conté totes 

les dades que formen part de 

l’actuació 

 

TipusDadesActuacio 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

idTramit Text(32) Si Identificador únic del tràmit a la 

plataforma e-TRAM. 

codiTipusTramit Text(9) Si Codi del tipus de tràmit e-TRAM 

ensPropietari Text(10) Si Codi INE10 de l'ens propietari del 

tràmit. 

dataActuacio Text(8) Si Data de la creació de l'actuació. 

horaActuacio Text(5) Si Hora de la creació de l'actuació. 

numeroExpedient Text(50) Si Referència del número d'expedient 
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que ha generat el sistema de gestió.  

tipusActuacio Text(10) Si Descripció del tipus d'actuació que 

s'ha realitzat. Taula de valors 

prefixada més endavant. 

descripcioActuacio Text(500) Si Descripció de l'actuació que s'ha 

realitzat. 

visible Booleà Si Indica si l'actuació que es comunica 

ha de ser visible per l'interessat. 

comunicarActuacio Booleà Si Indica si cal comunicar a l’interessat 

que s’ha fet l'actuació. La 

comunicació es farà pels mitjans que 

l’interessat va indicar al fer el tràmit. 

adjuntsActuacio TipusAdjunts No Tipus complex amb els identificadors 

dels documents adjunts a la actuació. 

Aquests identificadors es podran fer 

servir per a invocar al mètode 

ObtenirAdjuntExp que permetrà 

obtenir el contingut d’un adjunt 

 

 

TipusActuacio 

Codi Valor 

1 Pendent 

2 Acceptat 

3 Denegat 
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4.2.2 Missatge de resposta 

A continuació es descriu la gramàtica de la resposta a la operació dadesActuacio. 

 

 
 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

dadesResposta TipusDadesResposta Si Tipus complex que conté totes les 

dades que formen part de la 

resposta 

 

TipusDadesResposta 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

correcte Booleà Si “fals” si hi ha hagut algun error a la crida, 

“cert” en cas contrari 

codiResultat Text(3) Si Veure taula més endavant 

infoExtra Text(500) No Camp d'ampliació del codi del resultat per 

complementar l'error que s'ha produït 

 

CodiResultat 

Valor Concepte 

OK Execució del missatge correcta. 

E01 Error intern genèric. 

E02 Missatgeria no implementada. 

E03 Classificació del tràmit no reconeguda. 

E04 Ens propietari del tràmit no reconegut. 

E05 Tipus d'actuació del tràmit no reconeguda. 

E06 Estat de l'actuació no reconegut. 

E07 Dades per a la comunicació per SMS no disponibles. 

E08 Dades per a la comunicació per correu electrònic no disponibles. 
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4.3 Operació “obtenirEntitats” 

A continuació es descriu la gramàtica de la petició per a la operació obtenirEntitats. 

 

 

4.3.1 Missatge de petició 

 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

nomesFUE 

 

TipusFiltreEntitats Si Indica si es volen obtenir les 

entitats amb tràmits FUE actius, les 

que no en tenen tràmits FUE 

actius, o bé totes les entitats 

 

TipusFiltreEntitats 

Codi Valor 

FUE_INACTIU 0 

FUE_ACTIU 1 

TOTES 2 

4.3.2 Missatge de resposta 

A continuació es descriu la gramàtica de la resposta a la operació obtenirEntitats. 
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Camp Entrada/sortida Tipus Descripció 

dadesResposta Sortida TipusDadesResposta Tipus complex que conté 

totes les dades que 

formen part de la 

resposta 

 

TipusDadesResposta 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

correcte Booleà Si “fals” si hi ha hagut algun error 

a la crida, “cert” en cas contrari 

missatgeError Text(500) Si Text descriptiu de l’error 

entitats TipusEntitat Si Tipus complex amb la llista 

d’entitats 

 

TipusEntitat 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

ine10 Text(10) Si Codi INE10 de l’entitat 

nom Text(250) Si Nom de l’entitat 

integracioFUE Booleà Si “Cert” indica que l’ens està 

integrat amb el projecte, és a 

dir, té l’ordenança tipus 

aprovada i els tràmits 

disponibles (sigui via e-TRAM o 

via integració pròpia). 

“Fals” significa que l’ens no 

disposa dels tràmits FUE sota 

el model d’ordenances tipus 

disponibles 

URL cataleg Text(8000) Si URL al catàleg de tramitació 

municipal o, en el seu defecte, 

a la web corporativa 
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4.4 Operació “consultarCataleg” 

A continuació es descriu la gramàtica de la petició per a la operació consultarCataleg. 

 

 

4.4.1 Missatge de petició 

 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

dadesConsulta TipusDadesConsulta Si Tipus complex que conté les dades 

de l’entitat a consultar 
 
 

TipusDadesConsulta 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

ensPropietari Text(10) Si Codi INE10 de l'ens propietari del catàleg. 

idioma idioma No Indica l’idioma del contingut a 

consultar. Si no s’indica, es retornarà 

el contingut en tots els idiomes. 

Veure taula d’idiomes més endavant. 

4.4.2 Missatge de resposta 

A continuació es descriu la gramàtica de la resposta a la operació consultarCataleg. 
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Camp Tipus Obligatori Descripció 

dadesResposta TipusDadesResposta Si Tipus complex que conté totes les 

dades que formen part de la 

resposta 
 

TipusDadesResposta 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

correcte Booleà Si “fals” si hi ha hagut algun error a la crida, 

“cert” en cas contrari 

missatgeError Text(500) Si Text descriptiu de l’error 

ensPropietari Text(10) Si Codi INE10 de l'ens propietari del catàleg. 

dadesCataleg TipusFitxa Si Tipus complex amb el catàleg de fitxes (ITs o 

cartes de servei) de l’entitat. Per cada fitxa, 

s’indica les seccions que inclou i el contingut 

de cada secció 

idioma idioma No Indica l’idioma del contingut a consultar. Si no 

s’indica, es retornarà el contingut en tots els 

idiomes. 

Veure taula d’idiomes més endavant. 

 

TipusFitxa 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

codiTramit Text(32) Si Número intern del tràmit (IT). Codi de 32 

caràcters alfanumèrics.  

nomTramit Text(500) Si Nom concret del tràmit (IT) 

esTelematic Booleà Si Indica si la fitxa permet tramitació telemática 

URLTramitAssociat Text(8000) Si Link cap el tràmit associat a la fitxa (IT) 

categoria Text(100) No Àmbit de la IT (Atenció a la ciutadania, 

Padró Habitants, Via Pública, etc.) 

seccions TipusSeccio Si Tipus complex amb la llista de seccions de 

la fitxa i els seus continguts 
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TipusSeccio 

Camp Tipus Obligatori Descripció 

numIntSeccio Text(32) Si Número intern de la secció (codi de 

32 caràcters alfanumèrics).  

Nota: En el cas de l’e-TRAM, cada 

secció tindrà un numero intern únic 

que l’identifica, i que serà el mateix 

per tots els Ajuntaments (per facilitar 

la integració amb altres sistemes) 

nomSeccio Text(256) Si Nom de la secció 

idioma idioma Si Idioma del contingut de la secció. 

Veure taula d’idiomes més endavant 

contingutSeccio Text(8000)  Si Contingut de la secció, es pot posar 

codi HTML limitat (negretes, cursives, 

llistes, ...), si es fa, posar-ho dins d’un 

camp CDATA 

 

Els ens que disposin dels tràmits d’activitats i formularis de tramitació de FUE Local via e-

TRAM, disposaran nativament de l’operativa del WS “consultarCataleg”, de manera que 

quan es realitzi una consulta des de OGE/FUE (Canal Empresa), es retornarà la totalitat de 

la codificació de tràmits i de seccions segons model normalitzat. 
 

En  el cas d’ajuntaments que disposin d’una plataforma de tramitació pròpia, per integrar-se 

al projecte poden optar per integrar-se via el gateway amb aquest mètode 

“consultarCataleg”, o seguir el model simplificat anteriorment anunciat, publicant un 

XML estàtic que emula el WS. Aquesta opció és l’actualment recomanada.    

 

En tot cas es proveeix un document de semàntica per a realitzar el retorn (via WS o XML 

estàtic). Podeu consultar les especificacions al document: Guia semàntica del catàleg de 

tràmits e-TRAM – FUE. 
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5 Cicle de vida d’una petició 
A continuació s’exposa el cicle de vida d’una petició.  

 

El cas que s’explica és el de la comunicació en sentit GATEWAY  ADAPTER, tot i que al 

tractar-se d’una comunicació simètrica, els conceptes exposats son idèntics en el sentit 

invers. 

 
1. El SGE invoca de el mètode transmissio() a través del gateway. Per a 

implementacions Java, s’emprarà RMI. En el cas d’implementacions .NET la 
integració serà directa fusionant el codi del gateway amb el del sistema client. 

 
2. El gateway processa els paràmetres de la crida, munta la petició XML amb el format 

necessari per a que el router la pugui processar, hi afegeix els fitxers adjunts i llança 
la operació, fent-se càrrec de les tasques d’autenticació i control de les 
comunicacions. 

 
3. El router comprova si el client que ha emès la petició està autoritzat a realitzar la 

operació sol·licitada contra el control de permisos de la PCI, analitza el missatge i 
decideix cap a quina destinació l’ha de redirigir. 

 
o Si el client és un gateway, la petició es derivarà cap a l’adapter. En 

l’escenari actual només existirà un adapter, el que donarà accés a l’e-TRAM 
al canal d’integració. 

o Si el client és un adapter, el router cercarà la URL associada a l’identificador 
de l’ens propietari del tràmit (camp ensPropietari dins de les peticions) i hi 
redirigirà la petició. 

 
4. Adapter rep la petició. En aquest punt es determina quina operació s’està sol·licitant 

a partir de la forma del missatge i s’invoca un dels mètodes preparats per a que 
l’integrador hi posi la lògica de negoci que sigui necessària.  
 
Per endreçar una mica la integració s’han definit tants mètodes com operacions hi 
ha disponibles, de manera que el desenvolupador de la integració ja posa la lògica  
adequada a cada operació i no ha de fer cap tasca addicional per determinar què se 
li està demanant. 

5.1 Autenticació i autorització d’una petició 

Donat que l’enviament d’un tràmit o d’una actuació pot implicar la adjunció de documentació 

en forma de fitxers digitals que poden tenir un volum gran, s’ha optat per basar la 

autenticació i autorització en el mecanisme de connexió SSL amb certificat de Client. 

Aquest mecanisme obliga el sistema client a presentar un certificat identificador en el 

moment de negociar el canal segur de comunicació (a nivell de transport). 
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El següent diagrama mostra el cicle d’autenticacions (sol·licitud de credencials/autorització 

de credencials) que es dona en un procés normal de comunicació: 

 

TRUSTSTOREKEYSTORE

 
 

A continuació es detalla el procés d’establiment de connexió entre dos components A i B. 

A B

Inici Comunicació()

CDS()

 
1. El Gateway (en endavant component A) contacta amb el Router (en endavant 

component B). 

2. El servidor on corre “B” (Router) presenta el seu CDS. 

3. “A” cerca el CDS presentat per “B” al seu repositori de certificats de confiança, a 

base de dades (en la versió .NET al repositori de certificats de Windows). 

4. “A” envia una senyal d’OK al servidor “B” per establir la connexió. 

5. “B” demana credencials de client a “A” i envia la llista de emissors de certificats 

acceptats (trusted issuers). 

6. “A” cerca una credencial que encaixi amb les acceptades per “B” a la seva base de 

dades (en la versió .NET al repositori de certificats de Windows) i la envia a “B”. 

7. “B” cerca la credencial de client donada per “A” al magatzem de certificats de 

confiança que te en base de dades. 

8. Si el certificat és acceptat per “B” el canal es negocia favorablement i la petició 

passa a la fase d’autorització PCI. 
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Per facilitar la tasca dels integradors, la configuració del canal de comunicació ja la realitza 

el Gateway. Ara bé, es requereix una configuració inicial del component per tal de que 

aquest es pugui autenticar arribat el moment de comunicar-se. 

 

 

Figura 5: Etapes del funcionament intern del Gateway per a la emissió i recepció 
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5.2 Configuració del gateway/adapter  

5.2.1 Base de dades (només versió JAVA) 

Per al gateway i adapter en la seva versió Java, s’usa una base de dades lleugera 

(concretament HSQL). El model de dades que conté la configuració del component és el 

següent: 

 

 
 E-TRAM_SGE_ENDPOINT 

  ID  Identificador del registre en base de dades. 

  ENS  Identificador de endpoint. Pel Gateway ha de ser ‘ROUTER’. 

  URL  URL d’accés al Router. 

  TIMEOUT Temps màxim en mil·lisegons per realitzar la petició. 

 

 E-TRAM_SGE_TRUSTSTORE 

  ID   Identificador del registre en base de dades. 

  ALIAS   Alias per identificar el certificat de confiança 

  CERTIFICATE  Certificat en format BER/DER. 

  EXPIRATION_DATE Data d’expiració del certificat de confiança. 

  SERIAL_NUMBER Número de sèrie del certificat. 

  SUBJECT_DN  Nom del Titular del certificat. 

  VALIDITY_DATE Data d’inici de validesa del certificat. 

 

 

 E-TRAM_SGE_KEYSTORE 

  ID   Identificador del registre en base de dades. 

  ALIAS   Àlias per identificar la clau de signatura. 

  ISSUER_DN  Nom de l’emissor de la clau de signatura. 
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  KEY:TYPE  Tipus de clau (normalment RSA). 

  PRIVATE_KEY  Clau privada codificada. 

  PUBLIC_KEY  Clau pública codificada. 

 

 

La base de dades es crea automàticament si no existeix, pel que no és necessari realitzar 

cap acció especial apart de crear l’usuari de base de dades. 
 

En el cas de sistemes funcionant en clúster, és possible canviar la base de dades tot 

modificant la configuració del framework Hibernate, emprat per fer la persistència de les 

dades de configuració.  
 

La configuració de Hibernate es pot trobar dins del WAR del component, a la carpeta WEB-

INF/classes. 
 

El gateway no té consola de gestió, pel que el desenvolupament de la integració passarà 

per fer la configuració inicial del component fent una càrrega inicial de dades des d’una eina 

tipus sqlplus. 
 

5.2.2 Configuració .NET 

La configuració del gateway/adapter .NET es realitza a traves dels fitxers App.config per la 

part client (gateway  adapter) i Web.config per la part servidora (adapter  gateway). 

 

App.config 

<system.serviceModel> 
  <behaviors> 
    <endpointBehaviors> 
      <behavior name="endPointBehavior"> 
        <clientCredentials> 
      <clientCertificate findValue="CN=..." storeLocation="LocalMachine"/> 
        </clientCredentials> 
      </behavior> 
    </endpointBehaviors> 
    <serviceBehaviors> 
      <behavior name=""> 
        <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/> 
        <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/> 
      </behavior> 
    </serviceBehaviors> 
  </behaviors> 
  <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="true"/> 
    <bindings> 
      <basicHttpBinding> 
        <binding name="SincronSoap"  
                 closeTimeout="00:01:00"  
                 openTimeout="00:01:00" 
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Web.config 

                 receiveTimeout="00:10:00"  
                 ... 
                 ... 
                 messageEncoding="Mtom" 
                 textEncoding="utf-8" 
                 transferMode="Streamed" 
                 useDefaultWebProxy="true"> 
         <readerQuotas maxDepth="32"  
                       maxStringContentLength="8192"  
                       maxArrayLength="16384" 
                       maxBytesPerRead="4096" 
                       maxNameTableCharCount="16384"/> 
         <security mode="Transport"> 
           <transport clientCredentialType="Certificate"  
                      proxyCredentialType="None"  
                      realm=""/> 
         </security> 
       </binding> 
     </basicHttpBinding> 
   </bindings> 
   <client> 
     <endpoint address=https://.../e-TRAMrouter/Sincron 
               behaviorConfiguration="endPointBehavior"   
               binding="basicHttpBinding" 
               bindingConfiguration="SincronSoap"  
               contract="GatewayClient.SincronSoap" 
               name="SincronSoap"/> 
   </client> 
</system.serviceModel> 

<configuration> 
  <configSections> 
    <section name="GatewayConfiguration"  
             type="GatewayServer.config.GatewayConfiguration"/> 
  </configSections> 
  <system.serviceModel> 
    <services> 
      <service behaviorConfiguration="DefaultBehavior"  
               name="GatewayServer.Gateway"> 
        <endpoint address="http://localhost:1394/Gateway.svc"  
                  binding="basicHttpBinding"  
                  bindingConfiguration="EnviarTramitSoap"  
                  name="ServiceEndopint"  
                  contract="Server.EnviarTramitPortType"/> 
      </service> 
    </services> 
    <behaviors> 
      <serviceBehaviors> 
        <behavior name="DefaultBehavior"> 
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/> 
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/> 
        </behavior> 
      </serviceBehaviors> 
    </behaviors> 
    <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="false"/> 
      <bindings> 
        <basicHttpBinding> 
          <binding name="EnviarTramitSoap"  
        closeTimeout="00:01:00"  
                   openTimeout="00:01:00"  

https://.../etramrouter/Sincron�
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Les parts pintades en taronja corresponen a la configuració específica del servei, en 

particular, la carpeta on es desaran els fitxers adjunts rebuts, la llibreria (.dll) on es troba la 

implementació de la lògica de tractaments dels expedients i la classe (nom complet) que 

implementa aquesta lògica. 

La part pintada en verd correspon a la URL en la que es troba el servei. 

La part pintada en blau correspon a paràmetres de configuració del canal de comunicació, 

timeouts, grandàries dels buffers i autenticació. 

 

 

 

                   receiveTimeout="00:10:00"  
                   sendTimeout="00:01:00"  
                   allowCookies="false"  
                   bypassProxyOnLocal="false"  
                   hostNameComparisonMode="StrongWildcard"  
                   maxBufferSize="65536"  
                   maxBufferPoolSize="524288"  
                   maxReceivedMessageSize="100000000"  
                   messageEncoding="Mtom"  
                   textEncoding="utf-8"  
                   transferMode="Streamed"  
                   useDefaultWebProxy="true"> 
            <readerQuotas maxDepth="32"  
                          maxStringContentLength="8192"  
                          maxArrayLength="100000000"  
                          maxBytesPerRead="4096"  
                          maxNameTableCharCount="16384"/> 
            <security mode="None"> 
              <transport clientCredentialType="None" 
                         proxyCredentialType="None" 
                         realm=""/> 
              <message clientCredentialType="UserName"  
                       algorithmSuite="Default"/> 
            </security> 
          </binding> 
        </basicHttpBinding> 
      </bindings> 
      <client> 
        <endpoint address="http://localhost:1394/EnviarTramit.svc"  
                  binding="basicHttpBinding"  
                  bindingConfiguration="EnviarTramitSoap"  
                  contract="Server.EnviarTramitPortType"  
                  name="EnviarTramit"/> 
      </client> 
    </system.serviceModel> 
    <system.web> 
      <compilation debug="true"/> 
    </system.web> 
    <GatewayConfiguration> 
      <AttachmentsFolder>...</AttachmentsFolder> 
      <TramitHandlerAssembly>Logica.dll</TramitHandlerAssembly> 
      <TramitHandlerClass>Classe.Logica</TramitHandlerClass> 
    </GatewayConfiguration> 
</configuration> 
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5.2.3 Configuració de la petició PCI (Java & .NET) 

El router exposa un frontal WebService 100% compatible amb el de la Plataforma de 

Col·laboració Interadministrativa (PCI) del Consorci AOC, adaptat al la transmissió de fitxers 

de volum mitjà/gran. Així, tant el gateway com l’adapter han de construir una petició PCI per 

tal de poder dialogar amb el router. 

 

Per tal d’abstraure els integradors d’aquesta tasca, ja son aquestes peces les que 

construeixen la petició amb format PCI. Per tal de parametritzar-ne el contingut s’ha inclòs 

un fitxer de propietats que conté totes les dades necessàries. Aquestes dades han de ser 

modificades per adaptar-les a la entitat que s’integra i que d’aquesta manera la identifiquin i 

així es pugui autoritzar la seva participació en el canal de comunicació. 

 

Aquest fitxer es pot trobar a la següent ruta dins del war. 

/WEB-INF/classes/pci_defaults.properties (JAVA) 

/GatewayClient/pci/pci_defaults.properties (gateway .NET) 

/AdapterClient/pci/pci_defaults.properties (adapter .NET) 

 

Un exemple de contingut d’aquest fitxer és: 

 
idPeticion=${idPeticion} 
numElementos=1 
timeStamp=${timestamp} 
codigoCertificado=TRAMITACIO 
codigoProducto=ETRAM_SGE 
identificadorSolicitante=9821920002 
nombreSolicitante=Consorci Administració Oberta de Catalunya 
finalidad=PROVES 
nifEmisor=00000023T 
nombreEmisor=Pere Parra Polser 
idSolicitanteOriginal= 
nomSolicitanteOriginal= 
nombreCompletoFuncionario=Pere Parra Polser 
nifFuncionario=00000023T 
eMailFuncionario=pparra@unexistant.com 
certificadoDigital= 
consentimiento=Sí 
tipoDocumentacion=NIF 
documentacion=00000023T 
nombreCompleto=Pere Parra Polser 
nombre=Pere 
apellido1=Parra 
apellido2=Polser 
codigoCertificado=TRAMITACIO 
idSolicitud=1 
idTransmision=${idTransmision} 
fechaGeneracion=${fechaGeneracion} 
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Els camps pintats en verd corresponen a variables que informen el propi gateway i adapter 

donat que es tracta d’identificadors dinàmics que han de ser únics i diferents a cada petició. 

Es recomana no modificar aquests valors. 
 

Els camps pintats en vermell corresponen a la identificació de l’ens a qui representen el 

gateway o adapter. Cal introduir per aquests camps els valors correctes d’identificació ja que 

son les dades que SIRI tindrà en compte junt amb el certificat de client usat per establir el 

canal HTTPS per autenticar el requeridor i autoritzar la petició. El camp 

identificadorSolicitante ha de ser el INE10 de l’ens a qui es representa, però en 

format numèric (sense zeros a la esquerra). La finalitat per Producció ens l’haureu de 

sol·licitar un cop finalitzades les proves d’integració.  
 

Els camps en blau identifiquen l’usuari (persona física) per la qual s’acaba generant la 

petició. Aquests camps no tenen gaire pes donat que son herència del model SCSP del 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i en el cas del gateway/adapter no hi ha cap 

persona física (usuari) darrera de les peticions realitzades. 
 

Els camps en negre identifiquen dins del model PCI el servei que es vol consumir. No es 

poden canviar aquests valors a no ser que des del Consorci AOC s’indiqui el contrari. 

5.3 Integració amb el gateway/adapter  

5.3.1 Integració Java 

La integració del amb el gateway/adapter es pot dur a terme de dues maneres: 

 

Integració acoblada : Es tracta d’una integració a nivell de codi, és a dir, consisteix en 

integrar les llibreries i codi del Gateway al propi SGE i fer els desenvolupaments necessaris. 
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Aquesta integració és més complexa donat que cal fer una fusió de les dues aplicacions, 

tant de codi com de llibreries, i això pot portar a conflictes en el moment de compilació, cal 

modificar la configuració de la webapp del SGE per a que s’activin els frontals WebService 

del Gateway. 

 

Integració desacoblada : Es tracta d’una integració més senzilla, basada en la invocació 

remota de mètodes (usant RMI i JMX). Aquest mecanisme permet fins i tot instal·lar el 

gateway/adapter a una màquina física diferent que el sistema a integrar de manera que 

s’assegura que cap sistema afecta el funcionament de l’altre. 

 

Per aquest mecanisme cal tenir present que els adjunts es passen a mode d’apuntadors cap 

a una ruta a disc. Això vol dir que en el cas d’instal·lar el gateway a una màquina física 

diferent que el SGE caldrà especificar una carpeta que estigui compartida per les dues 

màquines, ja sigui per NFS o SMB. 
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Per tal d’efectuar aquesta integració únicament cal seguir les següents passes: 

 

1. Incorporar la llibreria de client del gateway/adapter al projecte del sistema a 

integrar. 

2. Crear una classe que estengui la classe  

 

cat.aoc.e-TRAMsge.client.jmx.listeners.ClientNotificationListener 

 

Per exemple: 
package cat.aoc.e-TRAMsge.client.test; 
 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.ConsultarCataleg; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.ConsultarCatalegResult; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.DadesActuacio; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.DadesCataleg; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.DadesResposta; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.DadesTramit; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.Entitat; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.Entitats; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.Fitxa; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.ObtenirEntitats; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.ObtenirEntitatsResult; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.Pair; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.Seccio; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.beans.Seccions; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.client.jmx.listeners.ClientNotificationListener; 
import cat.aoc.e-TRAMsge.utils.E-TRAMSgeFile; 
 
public class ExampleNotificationListener extends ClientNotificationListener{ 
 
@Override 
public DadesResposta handleActuacio(DadesActuacio actuacio, Map<String, Pair<String, 
String>> clauValor, E-TRAMSgeFile[] adjunts) throws Exception { 
 
 DadesResposta resposta = new DadesResposta(); 
 resposta.setCodiResultat("OK"); 
 resposta.setCorrecte(true); 
 resposta.setInfoExtra("Resposta DUMMY a ACTUACIO generada al manejador per 
defecte de notificacions JMX."); 
 
 return resposta; 
} 
 
@Override 
public DadesResposta handle-TRAMit(DadesTramit tramit, Map<String, Pair<String, 
String>> clauValor, E-TRAMSgeFile[] adjunts) throws Exception { 
 
 DadesResposta resposta = new DadesResposta(); 
 resposta.setCodiResultat("OK"); 
 resposta.setCorrecte(true); 
 resposta.setInfoExtra("Resposta DUMMY a TRAMIT"); 
 
 return resposta; 
} 
 
@Override 
public ObtenirEntitatsResult handleObtenirEntitats(ObtenirEntitats obtenirEntitats) 
throws Exception { 
 
 ObtenirEntitatsResult result = new ObtenirEntitatsResult(); 
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3. Instanciar el client amb el mètode que permet passar també l’escoltador de les 

peticions entrants: 

 

Per exemple: 

 
ExampleNotificationListener listener = new ExampleNotificationListener(); 
TransceiverMBean client = JMXClient.getInstance().connect(listener); 
 
 

Es recomana fortament instanciar el client a mode de singleton per tal que els callbacks 
enviats pel gateway o adapter quan arriba un tràmit no se solapin entre les diferents 
instàncies de client.  

 
 
A partir d’aquest moment es podrà invocar el mètode transmissio() del client per executar 
les diferents operacions a l’altra banda del canal de comunicació. 
 
Inversament, totes les peticions que arribin provocaran la invocació d’algun dels mètodes 
implementats a la classe escoltadora. 
  

   
 result.setCorrecte(true); 
 result.setMissatgeError("OK"); 
   
 Entitats entitats = new Entitats(); 
 List<Entitat> ee=entitats.getEntitat(); 
 Entitat e = new Entitat(); 
 e.setIne10(obtenirEntitats.getNomesFUE()); 
 e.setIntegracioFue(true); 
 e.setNom("Entitat DUMMY"); 
 e.setUrlCataleg("http://www.google.com "); 
 ee.add(e); 
   
 result.setEntitats(entitats); 
 return result; 
} 
 
@Override 
public ConsultarCatalegResult handleConsultarCataleg(ConsultarCataleg 
consultarCataleg) throws Exception { 
 
 ConsultarCatalegResult result = new ConsultarCatalegResult(); 
 
 result.setCorrecte(true); 
 result.setEnsPropietari(”0000000000”); 
 result.setIdioma("ca_ES"); 
 result.setMissatgeError("OK"); 
 
       return result; 
} 
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5.3.2 Integració .NET 
La integració del SGE amb el Gateway només es pot dur a terme de manera fortament 
acoblada, és a dir, s’ha de fusionar el codi del gateway amb el codi del SGE. 
 
Donat que el Gateway s’ha desenvolupat sobre tecnologies disponibles al framework .NET 
per defecte (en concret WCF), aquesta integració no és tan complexa com la integració amb 
Java, donat que les llibreries necessàries ja es troben al sistema, pel que només caldria 
fusionar les classes (*.cs) i els fitxers de configuració (Web.config i App.config) que fos 
necessari. 

 

Per implementar la recepció de callbacks només cal implementar la interface 

TramitHandler. 

 

 

Per exemple: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using AdapterServer.user; 
using System.Text; 
 
namespace AdapterServer.user 
{ 
    public class TramitHandlerImpl : TramitHandler 
    { 
        SimpleLogger _logger = new SimpleLogger(); 
 
        AdapterServer.beans.dadesResposta TramitHandler.handle-
TRAMit(AdapterServer.beans.dadesTramit tramit, Dictionary<string, 
AdapterServer.beans.Pair<string, string>> clauValor, AdapterServer.beans.FileInfo[] adjunts) 
        { 
            // CONTRUCCIÓ DE LA RESPOSTA 
            AdapterServer.beans.dadesResposta respostaDummy = new 
AdapterServer.beans.dadesResposta(); 
            respostaDummy.codiResultat = "OK"; 
            respostaDummy.correcte = true; 
            respostaDummy.infoExtra = "Respota Dummy - operació handle-TRAMit()"; 
            return respostaDummy; 
        } 
 
        beans.dadesResposta TramitHandler.handleActuacio(beans.dadesActuacio actuacio, 
Dictionary<string, beans.Pair<string, string>> clauValor, beans.FileInfo[] adjunts) 
        { 
            AdapterServer.beans.dadesResposta respostaDummy = new 
AdapterServer.beans.dadesResposta(); 
            respostaDummy.codiResultat = "OK"; 
            respostaDummy.correcte = true; 
            respostaDummy.infoExtra = "Respota Dummy - operació handleActuacio()"; 
            return respostaDummy; 
        } 
 
        beans.consultarCatalegResult 
TramitHandler.handleConsultarCataleg(beans.consultarCataleg cataleg, Dictionary<string, 
beans.Pair<string, string>> clauValor, beans.FileInfo[] adjunts) 
        { 
            AdapterServer.beans.consultarCatalegResult respostaDummy = new 
AdapterServer.beans.consultarCatalegResult(); 
            respostaDummy.idioma = "ca_ES"; 
            respostaDummy.correcte = true; 
            respostaDummy.missatgeError = "Respota Dummy - operació 
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Posteriorment, caldrà configurar al Web.config a quina .dll (assembly) i quina classe haurà 
d’invocar el gateway o adapter en el event de recepció d’una petició. Per comunicar les 
actuacions cap al router, podeu consultar la classe d’exemple Program.cs on es mostra un 
exemple de com fer-ho. 
 

handleConsultarCataleg()"; 
            return respostaDummy; 
        } 
 
        beans.obtenirEntitatsResult TramitHandler.handleObtenirEntitats(beans.obtenirEntitats 
entitats, Dictionary<string, beans.Pair<string, string>> clauValor, beans.FileInfo[] adjunts) 
        { 
            AdapterServer.beans.obtenirEntitatsResult respostaDummy = new 
AdapterServer.beans.obtenirEntitatsResult(); 
            respostaDummy.correcte = true; 
            respostaDummy.missatgeError = "Respota Dummy - operació handleObtenirEntitats()"; 
            return respostaDummy; 
        } 
    } 
} 
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