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1 Introducció 
La present guia té com a objectiu descriure el procés d’inici i supervisió de les comunicacions de 
domicili fent ús del portal EACAT > Aplicacions > Comunicació de domicili. 

Cada ens disposa d’un Responsable d’Interoperabilitat. És necessari que aquest responsable autoritzi 
als usuaris que hagin de fer ús de l’aplicació assignant-los el servei i el rol Comunicació de domicili. 

 

La identificació a EACAT dels usuaris de l’aplicació Comunicació de domicili es farà necessàriament 
amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent) 

2 Inici d’una comunicació de domicili 

El servei de comunicació de domicili permet realitzar les comunicacions de domicili d’un titular i els 
seus convivents a diferents administracions: 

 Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), excepte autònoms o professionals 

 Dirección General de la Policia (DGP) 

 Direcció General de Trànsit (DGT) 

 Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) 

 Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) 

 
 

 L’aplicació només es troba disponible per aquells ajuntaments adscrits al projecte padró 
(Xarxa de Padró en línia de Catalunya) 

Per accedir al servei serà necessari anar a EACAT > Aplicacions > Comunicació de 
domicili. 

Un cop s’ha accedit al servei es presenta pantalla que permet iniciar la comunicació de domicili d’un 
titular: 
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2

1

3

 

 

1. Informeu les dades identificatives del sol·licitant. 

2. Seleccioneu les entitats i/o administracions a comunicar (com a mínim cal seleccionar-ne 
una). 

3. Premeu el botó Recuperar dades del titular per tal de consultar les dades que es 
comunicaran. 

Si es produeix un error de validació o de recuperació de les dades del titular sol·licitant, es mostrarà la 
mateixa pantalla amb la descripció específica de l’error que s’ha produït. 

En cas contrari, si el sol·licitant consta al municipi i s’han pogut recuperar correctament les seves 
dades es presentarà la pantalla que permet completar les dades a comunicar: 

 Indicar si es vol realitzar la comunicació per cadascun dels individus que consten en el volant de 
convivència del titular sol·licitant. 

 Per cadascun dels convivents a comunicar, indicar-ne el sexe. 

 Informar l’adreça de correu electrònic del sol·licitant on s’enviarà l’informe amb el resultat de la 
comunicació realitzada a cadascuna de les entitats i administracions seleccionades. 

 
 

 Recordeu que per oferir la comunicació de domicili a tots els individus que consten al 
volant de convivència del titular sol·licitant és necessari disposar del seu consentiment. 
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1. Presentació de les dades del titular sol·licitant recuperades del volant del Padró Municipal 
d’Habitants i llista d’entitats i administracions a les que es realitzarà la comunicació 
(seleccionades en el pas previ). 

2. Per cadascun dels convivents del titular indiqueu si cal realitzar-ne la comunicació. Per 
aquells convivents seleccionats, indiqueu-ne el sexe. 

3. Premeu el botó Imprimir. S’obrirà en una nova finestra el justificant imprimible amb les 
dades de la comunicació i que permet recollir la signatura del sol·licitant. 

 

4. Un cop premut el botó d’imprimir s’habilita el botó Envia sol·licitud que permet  iniciar 
la comunicació. 

Qualsevol canvi en les dades de la comunicació requerirà imprimir novament el justificant 
abans d’iniciar la comunicació. 
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Si es produeix algun error en el moment d’iniciar la comunicació aquest es mostrarà en la mateixa 
pantalla. En cas que la comunicació s’hagi iniciat correctament es mostra un missatge de confirmació. 

 

 

 


