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Perquè un nou
e-TRAM ?



Algunes dades

+15 anys en funcionament

≈ 1.000 ens

+ 300K tràmits (2018)

+ 400K tràmits (2019)

+ 650K tràmits (2020)

e-TRAM 1.0



Cap on anem ?

✓ Més usable 

✓ “Mobile First & Citizen Centric” 

✓ Nova carpeta ciutadana

✓ Autogestió de continguts

✓ Millor integració back-office

✓ Actualització tecnològica

e-TRAM 2.0



Serveis i 
funcionalitats
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e-TRAM 2.0 Catàleg de tràmits

PREMISA: el Gestor d’EACAT us ha de fer EDITORS 
del Catàleg e-TRAM 2.0

ACCÉS: 

- EACAT →APLICACIONS I EINES → GOVERNOBERT → ACCEDEIX
- Des de l’enllaç: https://www.seu-e.cat/ 
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e-TRAM 2.0 Catàleg de tràmits

Què em permet fer el catàleg de tràmits e-TRAM 2.0 ?

✓ Seleccionar i activar els tràmits que vulgueu del catàleg disponible

✓ Personalitzar els textos i etiquetes

✓ Crear fitxes de tràmit propis 
o I que apuntin en tramitació a un tràmit existent del catàleg (exemple Instància)
o I que apuntin cap a un tràmit extern a e-TRAM 2.0 (exemple: ORGT)

✓ Extreure’n les  URL’s d’un tràmit (per si es vol disposar d’un catàleg propi)



e-TRAM 2.0 Començo a funcionar... 
➢ Com rebo els tràmits ?

Al teu registre d‘entrada, rebràs el tràmit (rebut) i els adjunts necessaris per iniciar la tramitació, sense cap back-
office a mida, directament a la teva solució

Requereixes MUX-Descarrega actiu, sinó no podràs estirar el rebut i els adjunts

➢ I com comunico actuacions?

Les comunicacions cap a la ciutadania basades en actes administratius (comunicacions o notificacions 
electròniques)es realitzen directament des de la solució de registre de l'ens.

➢ I si no rebo els tràmits, o no se’m descarrega la informació ?

Les integracions a vegades necessiten de cert ajust. Primer caldrà valorar amb proveïdor, i també disposeu d’eines 
per a conèixer aquells tràmits que ja han entrat correctament al nostre sistema, i per tant resten a l’espera que 
amb MUX descàrrega els aneu a buscar.
En fase de migració disposareu de 30 dies per a poder garantir aquests ajustos abans tancament e-TRAM 1.0.



e-TRAM 2.0 Començo a funcionar... 

Per a més informació sobre el servei disposeu de:

Demo: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/

Portal de suport: https://www.aoc.cat/suport/

Manual e-TRAM 2.0: https://www.aoc.cat/knowledge-base/manual-e-tram-2-0/idservei/etram/

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/
https://www.aoc.cat/suport/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/manual-e-tram-2-0/idservei/etram/


Migració del 
servei



Abril – octubre 2021: 
✓ Inici primers pilots consells comarcals
✓ Presentacions del servei
✓ Primeres migracions ajuntaments (fins a 100)

Novembre – desembre 2021:
✓ Documentació del servei i formació
✓ Migracions ajuntaments (fins a 200)
✓ Inici altes nous ens al servei

Transcurs de l’any 2022:
✓ Seguiment migracions (fins al 100%)
✓ Preparació jornades de difusió i formació
✓ Impuls de nous tràmits i serveis associats

Migració del servei Una mica de calendari



Requisits per poder ser e-TRAM 2.0 

✓ Disposar de MUX Descàrrega actiu

M’han migrat: què he de fer ?

✓ Activar a EACAT pel servei el rol d’editor de catàleg pels usuaris gestors

✓ Fer proves de tramitació  de formulari al registre (ull: al 30 dies es tanca la versió 1.0.)

✓ Ajustar el catàleg 2.0 a conveniència 

✓ Canviar els enllaços web propi (que no podem automatitzar)

Criteris de priorització de la migració

✓ Segons territori i tipologies d’ens, sempre amb comunicació prèvia. 

✓ Però el vostre interès ens ajuda i podem prioritzar-vos via  correu a: dinamitzacio@aoc.cat

Migració del servei Aspectes a destacar

mailto:dinamitzacio@aoc.cat


Reptes de futur



e-TRAM 2.0

Alguns reptes per l’any 2022...

✓ Completar la migració del servei
✓ Incrementar el nombre de tràmits (Obres, padró,...)
✓ Potenciar formularis personalitzables (no propis) 
✓ Mostrar el catàleg de dades interoperables als formularis
✓ Publicar el CSV del catàleg a transparència



Per a més informació podeu visitar el Portal del 
servei 

O deixar-nos els vostres dubtes o peticions al 
Centre d’Atenció a l’Usuari

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/
https://www.aoc.cat/portal-suport/necessiteu-mes-ajuda/

