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El sector públic

• 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 

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 Administració 

Oberta 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)



Què és EACAT?

• L’EACAT és l’extranet de les 
administracions públiques catalanes

• És la plataforma de tramitació que 
cal emprar entre la Generalitat de 
Catalunya i els ens locals (i la resta 
d’administracions catalanes)

• Permet realitzar una tramitació de 
forma electrònica

• Permet la tramesa de documentació 
electrònica entre administracions 
catalanes amb seguretat tècnica i 
jurídica
• Ús de signatura digital

• Registre electrònic de sortida i entrada

• Avantatge: fa més eficient l’execució 
dels tràmits interadministratius.

www.eacat.cat



Accés a EACAT

Podem accedir a la plataforma mitjançant usuari i contrasenya o 

mitjançant una TCAT. Si no tenim usuari, l’hem de demanar al 

nostre gestor d’usuaris.



El portal EACAT

En entrar al portal, podem veure:

• Darreres notícies relacionades amb EACAT

• Si he 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 correu d’avís.



Configurar els avisos a EACAT (II)

• En el meu compte, he d’activar la subscripció d’avisos:



Configurar els avisos a EACAT (III)

• Un cop estigueu subscrits, activeu els serveis pels quals voleu 

rebre aquests avisos: Tràmits entre AAPP



Accès al servei

• Pestanya “Tràmits”:



Accès al servei

• Àrea “Secretaria”:



Visualització del servei

• Informació del servei:



Visualització del servei

• Informació del tràmit:



Creació del tràmit

• Un cop descarregat el formulari, automàticament s’omplen les 

dades identificatives de l’ens. Només l’hem d’omplir:



Creació del tràmit (II)

Un cop emplenat el formulari, premem el botó validar. Si és correcte, 

només l’hem de signar i enviar prement el botó “Enviar”. No cal 

tornar a connectar-se a EACAT.



Rebut de presentació

Quan enviem el document, retorna un rebut del registre electrònic amb 

el formulari que hem enviat “planxat”:



Accès als documents enviats

Anem a “Tràmits rebuts”



Accès als documents enviats (II)

Accedim a la safata de documents enviats i veiem tots els documents 

que ha enviat el nostre ens.



Accès als documents enviats (III)

Accedim a un d’ells i podem veure tant el document original com el rebut de 
presentació.

A més, podem etiquetar amb un número d’expedient o  descarregar tota la 
informació de l’expedient



Cerca d’assentaments

Podem filtrar per Servei, tràmit, data, destinatari, nº registre o número 

d’expedient



L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
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