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Estructura del manual

1. Introducció

El Manual de procediment de registre dóna els criteris que s’han d’aplicar en el procés de registre, tant
d’entrada com de sortida, d’acord amb la legislació vigent en matèria d’administració electrònica,
concretament la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.

Amb aquest objectiu el present manual abordarà els següents aspectes:

1. Les oficines d’atenció ciutadana amb funcions d’assistència en matèria de registre (OAC), com
estaran estructurades i quines funcions hauran de desenvolupar així com les funcions dels punts de
registre i digitalització.

2. Identificar què és Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, com està estructurat, i quines
són les seves principals característiques.

3. Pel que fa al Registre d’entrada: detallar el procés de registre, de digitalització o els criteris
d’admissió de documents, i com ha d’actuar l’oficina davant de les diferents casuístiques en què
es pot trobar.

4. Pel que fa al Registre de sortida: identificar en què consisteix i les tasques que comporta.

5. Identificar en què consisteixen i com s’han de gestionar els apoderaments per la representació de
tercers.

6. Conèixer els casos i les situacions en què s’utilitza la cita prèvia.

7. Identificar el ventall d’eines d’administració electrònica que donaran suport a les OAC i que caldrà
que s’utilitzen per la tramitació dels procediments administratius de manera telemàtica.

El manual s’estructura en els 7 aspectes indicats, durant el transcurs del manual, s’utilitzarà un “tracker”
a la part dreta superior del document, que servirà de guia al llarg del document:

Les OAC

Registre 
electrònic

Registre 
d’entrada

Apoderaments

Cita prèvia

Eines d'administració 
electrònica

Registre de 
sortida
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Resum de normativa relacionada amb la tasca de registre

1. Introducció

Normativa Efectes Entrada en vigor

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu 
comú de les administracions 
públiques.

Nova llei de procediment administratiu.
Substitueix la Llei 30/92 i la Llei 11/2007

Octubre 2016
Octubre 2020

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic

Regula les relacions entre els ens del sector públic 
de totes les administracions públiques

Octubre 2016

Reial decret llei 11/2018, de 
31 d’agost

Estableix una pròrroga en l’entrada en vigor dels 
preceptes de la Llei 39/2015 fins a octubre de 
2020.

4 setembre 2018

ORDRE PDA/20/2019, de 14 
de febrer, sobre les condicions 
per a la posada en 
funcionament de la tramitació 
electrònica.

Estableix la potestat d’obligar als col·lectius de 
l’article 14.2 de la Llei 39/2015 a tramitar 
electrònicament.
Reconeix els autònoms com a col·lectiu obligat a 
tramitar electrònicament.

21 febrer 2019

ORDRE PDA/21/2019, de 14 
de febrer, per la qual es 
determina el sistema de 
notificacions electròniques de 
l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic.

Regula les notificacions electròniques a la 
ciutadania i empreses així com les notificacions i 
comunicacions entre els ens de la Generalitat i 
sector públic català.

21 febrer 2019

Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i Ordre 
VEH/138/2017

Regulen el registre de factures 2014 i 2017 
respectivament

Ordre del Departament de 
Governació de 8 de 
novembre de 1994

Regula la identificació del personal que realitza 
l’atenció al públic

8 novembre 1994

Real Decreto 1829/1999, de 3 
de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el 
que se regula la prestación de 
los servicios postales, en 
desarrollo de lo establecido en 
la Ley 24/1998, de 13 de julio, 
del Servicio Postal Universal y 
de Liberalización de los 
Servicios Postales. («BOE» 
núm. 313, de 31 de diciembre 
de 1999 Referencia: BOE-A-
1999-24919 

Regula la identificació del personal de les 
administracions públiques en el lliurament de 
documentació per part dels operadors postals. 
Quines dades cal informar en les targetes 
d’acusament de rebuda, etc

Gener 2000

Decret 76/2020, de 4 d'agost, 
d'Administració digital.

Es configura l'Administració digital de la
Generalitat de Catalunya, se n'estableix la 
governança i els serveis digitals, se'n defineix el 
model de ciberseguretat, i es presta una atenció 
especial a l'assistència a la ciutadania, tot 
preveient per a això 'habilitació i capacitació 
contínua dels empleats públics en les tecnologies

Agost 2020
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2. Les oficines d’atenció ciutadana i 
els punts de registre i digitalització

Situació actual
Definició i Funcions
Organització de l’oficina
Funcionaris habilitats i registre
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2.1 Situació actual

2. OAC i Punts de registre i digitalització

Descripció de la situació actual de les OAC
Les OAC van ser creades amb la intenció d’oferir l’atenció presencial a la ciutadania sobre els serveis
i tràmits que s'hi poden fer tant de la Generalitat com d’altres administracions públiques. Actuen com a
entitats de registre dels sistemes d’identificació digital idCAT certificat o idCATMòbil i poden donar suport
per fer tràmits telemàtics.

Anteriorment a la publicació de la Llei 39/2015, hi havia oficines d'atenció ciutadana que oferien una
informació generalista i d'altres que van implantar un model d'atenció integrada, i donaven informació
especialitzada sobre la majoria de serveis de la Generalitat. A més, hi havia les oficines dels
departaments que facilitaven informació específica de temàtiques pròpies d'un sol departament, les
quals poden tramitar els diferents serveis i tràmits i, per tant, també s'hi podia consultar l’estat dels
expedients iniciats.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, les OAC passaran a actuar amb funcions d’assistència en
matèria de registre, quedant la resta d’oficines de registre com a Punts de registre i digitalització.
Tanmateix, els departaments podran determinar si alguna de les seves oficines assumeixen també les
funcions d’assistència en matèria de registre pels tràmits del seu àmbit competencial.

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana

Direcció General d'Atenció Ciutadana Direcció General de Difusió

Sub-direcció General d'Atenció Ciutadana

Àrea d'Atenció Presencial i Qualitat Àrea d'Atenció Digital

Oficina d'Atenció 
Ciutadana a 

Barcelona (plaça 
St. Jaume)

Oficina d'Atenció 
Ciutadana a la 

Cerdanya

4 Oficines d’Atenció Ciutadana depenen 
funcionalment de la DGAC:

Terres del Ebre, Tarragona, Lleida, i Girona.

Oficines d’assistència en matèria de registres

Punts de registre i digitalització

S’estableixen dues tipologies de 
funcionament en les actuals oficines de 

registre:

Àrea d'Atenció Telefònica

Adscripció orgànica de les OAC
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2.2 Definició i funcions de les OAC

2. OAC i Punts de registre i digitalització

Que són les OAC?
Les oficines d’atenció ciutadana són les que tenen les funcions d’assistència en matèria de registre i a
banda de fer les tasques pròpies de registre i digitalització també assumiran totes les que es deriven de
l’assistència a la tramitació electrònica. La coordinació funcional de les OAC és competència de la
Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC). Article 41 del Decret 76/2020 de 4 d’agost
d’Administració Digital

Facilitar informació sobre el catàleg de serveis i tràmits de l’Administració de la Generalitat i d’altres
administracions públiques.

El registre d’entrada i digitalització de les sol·licituds, escrits i comunicacions adreçats a qualsevol
òrgan de l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1 de la Llei 39/2015 i la tramesa a l’òrgan competent.

L’expedició de les còpies autèntiques de les sol·licituds, escrits i comunicacions i de la
documentació adjunta que es presenti en el registre d’entrada.

L’expedició de les còpies autèntiques de documents privats que li siguin demanades per a
incorporar en un procediment no vinculades a una presentació de documentació.

Facilitar a la ciutadania el codi d’identificació de les unitats a les que adrecin les sol·licituds, escrits
i comunicacions.

La gestió dels apoderaments apud-acta i la inscripció en el registre electrònic d’Apoderaments.

La notificació d’actes administratius a les persones interessades o els seus representants, que
compareguin espontàniament en l’oficina

L’assistència en l’ús dels mitjans electrònics a les persones interessades, concretament pel que fa
a l’emplenament del formulari electrònic, la identificació i la signatura, necessitant en aquest cas
l’autorització prèvia de la persona interessada.

La gestió de la identitat digital a les persones que ho demanin, donant-les d’alta als sistemes id-
CAT certificat, idCAT Mòbil i cl@ve.

El registre de les queixes i suggeriments que presenti la ciutadania i la seva tramesa als òrgans
competents de l’Administració de la Generalitat i d’altres administracions públiques

Funcions  de les OAC (article 41 Decret 76/2020)

Aquestes funcions d’assistència les assumiran les oficines d’atenció ciutadana que
depenen funcionalment de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i opcionalment
altres oficines dels Departaments que assumeixen aquestes funcions

La relació d’oficines d’atenció ciutadana es publicarà a la Seu
electrònica de l’Administració de la Generalitat

Qui assumeix les funcions? 
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2.3 Definició i funcions dels Punts de registre i digitalització

2. OAC i Punts de registre i digitalització

Que són els Punts de registre i digitalització?
Els Punts de registre i digitalització (PREDI) són l’evolució de les actuals oficines de registre dels
departaments i els seus organismes vinculats. Fan les tasques pròpies de registre i digitalització així com
l’expedició de còpies autèntiques de documents privats que se’ls puguin requerir.

El registre d’entrada i digitalització de les sol·licituds, escrits i comunicacions adreçats a qualsevol
òrgan de l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1 de la Llei 39/2015 i la tramesa a l’òrgan competent.

Facilitar a la ciutadania el codi d’identificació de les unitats a les que adrecin les sol·licituds, escrits
i comunicacions.

L’expedició de les còpies autèntiques de les sol·licituds, escrits i comunicacions i de la
documentació adjunta que es presenti en el registre d’entrada.

L’expedició de les còpies autèntiques de documents privats que li siguin demanades per a
incorporar en un procediment no vinculades a una presentació de documentació.

El registre de les queixes i suggeriments que presenti la ciutadania i la seva tramesa als òrgans
competents de l’Administració de la Generalitat i d’altres administracions públiques

.

Funcions  dels PREDI Article 40.2 Decret 76/2020

Les actuals oficines de registre dels departaments i els seus organismes passaran
a actuar com a Punts de registre i digitalització, llevat d’aquelles oficines que el
departament decideixi que assumeixin les funcions d’assistència i que passarien a
ser OAC.

Qui assumeix les funcions? 

Els departaments poden determinar un àmbit d’actuació específic de les seves
oficines pel que fa al seu catàleg de serveis i tràmits.



Manual de procediment de registre segons la Llei 39/20159

2.4. Organització de l’oficina

2. OAC i Punts de registre i digitalització

Identificació del personal de l’oficina
Un dels requeriments bàsics en les diferents oficines és la necessitat del personal d’identificar-se
correctament en l'atenció al públic. Aquests requeriments estan regulats en l'Ordre del Departament de
Governació de 8 de novembre de 1994 i a l’article 53 del Decret 76/2020 de 4 d’agost d’Administració
Digital.

El personal ha de complir amb els següents requeriments:

La targeta 
identificativa ha de 

dur-la en un lloc 
visible per la 

ciutadania per ser 
sempre identificats 
des dels diferents 
punts de l’oficina.

Ha de disposar de 
targeta 

identificativa on 
constin noms i 

cognoms. 

No és admissible 
utilitzar el 
número de 

registre personal 
com a funcionari 

per a la 
identificació

1

2

3

Dades que ha de facilitar el personal de la Generalitat en l’acusament de rebuda 

Segell identificatiu del 
Departament o òrgan Data de recepció NIF de la Generalitat

Nom de la persona que 
ho rep (si es requereix 

expressament)
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2.4. Organització de l’oficina

2. OAC i Punts de registre i digitalització

Procediment de gestió dels drets a l’accés, rectificació de dades inexactes i supressió

Totes les oficines han de tenir exposat en un lloc visible el cartell informatiu sobre el tractament de les 
dades personals del sistema de registre d'entrada i sortida de documents. El document base per a 

imprimir el cartell es troba a Rere el taulell de s@rcat.

Demanar-los que omplin una petició
genèrica amb signatura electrònica on
han de sol·licitar molt clarament: el
tractament pel qual demanen exercir els
drets i quin tipus de dret volen exercir.

Atès que el formulari de petició genèrica ha
d'anar signat amb certificat digital o id CAT
Mòbil, en cas que la persona no disposi de
cap d'aquests mecanismes se la pot
informar sobre com es pot registrar en línia
per a poder fer us de l’id CAT Mòbil i poder
signar el formulari.

Omplir petició genèrica Informar sobre com registrar-se en línia

 Les OAC han d'oferir la possibilitat de fer la tramitació atesa d'aquesta petició genèrica i si escau,
donar d'alta a la persona interessada en el fitxer Seu electrònica per a poder fer us de l'idCAT Mòbil.
També li podran donar suport des d'un punt d'autoservei.

 Totes les oficines podran admetre la presentació de la sol·licitud en paper i, en aquest cas, caldrà
verificar la identitat de la persona interessada, registrar d’entrada la sol·licitud i digitalitzar-la.

Procediment a seguir en les anteriors situacions

Accedir a les seves dades 
personals

Sol·licitar la 
rectificació de les 
dades inexactes 

Sol·licitar la supressió de les 
dades ja no siguin necessàries 

per a les finalitats per les quals es 
van recollir.

Drets de la 
ciutadania

Alternativament les oficines ..
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2.4. Organització de l’oficina

2. OAC i Punts de registre i digitalització

Criteris de registre de la documentació envers l’horari d’atenció de l’oficina
La digitalització de la documentació adjunta associada al registre d’entrada que estableix la Llei 39/2015,
comporta un temps d’atenció més elevat ja que, a més de l’escanejat i digitalització, s’han de seguir una
sèrie de passos previs per la preparació de la documentació que provoquen aquest augment del temps.

Considerant tots aquests factors i de cara a no penalitzar les jornades laborals del personal informador de
les oficines i la cobertura de l’horari establert, cal establir uns criteris de racionalització quant a la
presentació de documentació per registrar d’entrada durant la mitja hora prèvia a la finalització de l’horari
d’obertura al públic de l’oficina.

Causes que comporten un elevat temps d’atenció en la digitalització de la documentació

Examinar la documentació, destriar-la, distribuir-la, i en molts casos des-grapar-la per a
poder-la escanejar.

Controlar el pes de cada document escanejat, atès les limitacions dels diferents sistemes que 
s’han d’utilitzar per fer-la arribar a l’òrgan competent.

1

2

Factors relacionats amb la interfície entre plataformes i l’ocupació de les comunicacions.3

Caldrà restringir l’admissió de
documentació per registrar
d’entrada a aquells casos en que
només comporti la digitalització del
document principal i un annex de
màxim 2 pàgines.

En cas que la documentació
adjunta superi aquest nombre de
documents o de pàgines, no
s’admetrà la documentació o be es
farà exclusivament el registre
d’entrada i es farà digitalització
diferida, oferint a la persona
presentadora de venir a recollir la
documentació en els 3 dies hàbils
següents signant un document de
compromís de que recollirà la
documentació en el termini
establert.
(veure model en l’Annex d’aquest
Manual)

Criteris de 
racionalització 

respecte la 
documentació per 
registrar d’entrada 

durant l’última 
mitja hora
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2.5. Funcionaris habilitats/registre

2. OAC i Punts de registre i digitalització

Registre de Funcionaris Habilitats

En aquest darrer supòsit, l’article 12.2 de la LPACAP i l’article 51 del Decret 76/2020 de 4 d’agost
d’Administració Digital, concreta i desenvolupa aquesta habilitació, tot especificant que si un interessat
no disposa dels mitjans electrònics necessaris, la seva identificació i signatura podrà ser
vàlidament realitzada per un funcionari públic per mitjà de la seva signatura electrònica.

A aquests efectes, d'acord amb el precepte indicat, serà necessari que l'interessat que no disposi
d’aquests mitjans s’identifiqui davant el funcionari i presti el seu consentiment exprés per a l'actuació
concreta, que haurà de ser conservada per deixar-ne constància en casos de discrepància o litigi.

Per a desplegar aquesta obligació, les Administracions públiques han de:

Crear un sistema de
registre d’aquests
empleats públics, que
podria ser una base de
dades amb les
identificacions del
personal habilitat
expressament o per la
publicació de normativa
que atorgui l’habilitació
al personal en funció
del lloc de treball al que
estigui adscrit (per
exemple OAC).

Aprovar aquest
registre mitjançant la
disposició
reglamentària de
l’òrgan competent en
funció pública i el
nomenament dels
membres d’aquest
registre. Mentre no
s'hagi creat aquest
registre, es pot habilitar
al personal mitjançant
una resolució signada
per la persona titular
de la Secretaria
General del seu
Departament.

Tenir present que en
aquest registre o
sistema equivalent hi
han de constar,
com a mínim, les
persones
informadores que
prestin serveis a les
oficines d’atenció
ciutadana amb
funcions
d’assistència en
matèria de registre.

La Llei 39/2015 determina que les Administracions públiques han de disposar de dos registres 
que permetin deixar constància:

Dels funcionaris habilitats per efectuar
còpies autèntiques, de manera que
garanteixi que aquestes s’han expedit
adequadament

Dels funcionaris dedicats a assistir els
interessats en l’ús de mitjans electrònics
als interessats.
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3. El registre electrònic de la 
Generalitat de Catalunya

Definició i composició

Àmbits d'aplicació
Còmputs de terminis en el registre electrònic
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3.1 Definició i composició

3. El registre electrònic de la Generalitat

La necessitat d’implantar l’Administració electrònica i de crear el registre general electrònic s’ha convertit
en un requisit indispensable per a totes les administracions públiques. Segons l’article 16.1 de la
Llei 39/2015 i regulat també als articles 43, 44 i 45 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració
digital:

Cada Administració ha de disposar d’un registre electrònic general, en el qual cal assentar tot 
document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitats 

vinculades o dependents d’aquests. També s’hi pot anotar la sortida dels documents oficials 
dirigits a altres òrgans o particulars

Mitjançant el sistema d’informació corporatiu de registre d’entrada i sortida de documents .
Els pilars bàsics d’aquest sistema són:

Com es gestiona el Registre
electrònic de la Generalitat?

Garanteix la interconnexió
i la integració amb la resta 

de registres de totes les 
administracions públiques

Integra en un únic 
repositori digital la 

informació dels 
assentaments 

d’entrada i sortida que 
es generin.

Totes les oficines donen 
d’alta els seus 

assentaments mitjançant la 
integració de les diferents 

aplicacions de gestió 
(tramitadors) o per l’accés 
del personal al frontal de 

gestió a través de 
l’aplicació s@rcat.
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3.1 Definició i composició

3. El registre electrònic de la Generalitat

Una de les principals innovacions en l’esquema del funcionament en el Registre electrònic respecte
l’anterior model serà els nous mitjans i les noves aplicacions que s’utilitzaran en l’intercanvi de
documents, tant en el registre d’entrada com en el de sortida. A continuació, es pot observar una
representació dels nous canals i noves eines que s'utilitzaran.

Registre d’entrada
El Registre electrònic de la Generalitat 
presenta nous canals i noves formes
de registrar la documentació.

Registre de sortida             
El Registre electrònic de la
Generalitat anota la sortida dels
documents que emeten els òrgans
dels Departaments i els seus
organismes vinculats.

Per les notificacions i comunicacions
electròniques que es posin a
disposició en la Seu electrònica, el
registre de sortida es realitza
automàticament a través d’una
interfície de l’aplicació e-notum amb
s@rcat.

s@rcat

Els formularis electrònics específics
normalitzats, establerts per a cada procediment
d’acord amb el catàleg de tràmits de la Generalitat.

El formulari electrònic genèric per als escrits i
els procediments dels quals la Seu no informi d’un
formulari específic per a la seva tramitació.

Les factures electròniques en què la Generalitat 
és deutora que es presenten per e-FACT. 
Les pliques a través del sobre digital

Qualsevol document de sol·licitud o
comunicació en format paper i la
documentació adjunta que correspongui, que
presentin les persones físiques i que vagin
adreçats als òrgans inclosos en l’àmbit d’aplicació
de l’article 2.1 de la Llei 39/2015 i sempre que
s’especifiqui la procedència i l’ens destinatari o les
dades suficients per a la seva identificació.

Documentació registrada d’entrada en els
registres electrònics d’altres administracions
públiques i que es gestiona a través de les
opcions de tramesa interadministrativa i tramesa
genèrica d’Eacat.

Canal digital

Canal presencial
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3.2 Presentació de documents

3. El registre electrònic de la Generalitat

Una de les grans funcions del Registre electrònic és la correcta recepció de les peticions, escrits i
comunicacions que presenta la ciutadania i garantir la seva arribada a l’òrgan competent per a
resoldre’ls.

A les representacions diplomàtiques o
oficines consulars d’Espanya al
estranger

A les oficines amb funcions
d’assistència en matèria de registres

L'àmbit d'aplicació de la Seu electrònica comprèn l'Administració de
la Generalitat de Catalunya, els seus organismes autònoms i
entitats públiques vinculades o dependents i els ens en què la
Generalitat participa, directament o indirectament, en el 100% del
seu capital o fons patrimonial. Així mateix, la Seu electrònica fa
extensiu el seu àmbit d'aplicació a d'altres ens en què la Generalitat té
una participació directa o indirecta, inferior al 100% del seu capital o
fons patrimonial, a les concessionàries de serveis públics i a les
institucions estatutàries, amb les quals es formalitzi un acord o
conveni i a la ciutadania, empreses i entitats quan es relacionin amb
ella.

Nous criteris sobre la validesa dels documents

La presentació de
documents en els ens
locals serà vàlida a tots
els efectes sense
necessitat de signatura de
cap conveni.

El Reial Decret-Llei 11/2018
estableix una pròrroga en
l’entrada en vigor de les
previsions relatives al
registre electrònic
d’apoderaments, el registre
electrònic, el registre
d’empleats públics
habilitats, el punt d’accés
general electrònic i l’arxiu
únic electrònic fins el 2
d’abril de 2021.

La validesa de la presentació
de documents en el
registre electrònic de la
Generalitat, adreçada a les
universitats públiques així
com la presentació de
documents adreçats a la
Generalitat en el registre
de les Universitats
requerirà sempre la
signatura de convenis.

On es poden presentar els documents? (art. 16 de la Llei 39/2015)

Al registre electrònic de l’Administració o
organismes a què es dirigeixen així com a
la resta de registres electrònics dels ens
als que fa referència l’article 2.1

A les oficines de correus, tal com
s’estableix reglamentàriament

En qualsevol altre que estableixin les
disposicions vigents



Manual de procediment de registre segons la Llei 39/201517

3.3 Còmputs de termini en el registre electrònic

3. El registre electrònic de la Generalitat

El Registre electrònic de la Generalitat es regeix pels següents principis respecte als terminis i als dies en
què actuarà:

Ha de permetre presentar documents cada dia de l’any durant les vint-i-quatre
hores.

El Registre Electrònic de la Generalitat es regeix als efectes de còmput dels
terminis per la data i hora oficial de la Seu electrònica de l’Administració de la
Generalitat.(Regulat a l’article 49 del Decret 76/2020 de 4 d’agost d’Administració
Digital.

Compliment de terminis per part dels interessats: la presentació en un dia inhàbil
s’entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent llevat que una
norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil. Els dissabtes són dies
inhàbils a més de diumenges i festius.

Compliment de terminis per les administracions públiques: L’inici del còmput dels
terminis està determinat per la data i hora de presentació al Registre Electrònic
de l’administració competent per a la tramitació. En cas d’error en la determinació del
destinatari, l’òrgan responsable del registre o l’ens o òrgan receptor ha de remetre el
document a l’òrgan competent en el termini màxim de 48 hores.

Principis sobre els terminis en el registre electrònic

A la Seu electrònica es publica anualment el calendari dels dies que es considerin
inhàbils als efectes que estableix aquest article. Aquest és l’únic calendari de dies inhàbils
que s’aplica als efectes del còmput de terminis en els registres electrònics.
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4. Registre d’entrada

Procés de registre
Criteris d’admissió de la documentació
Preparació de la documentació
Alta de l’assentament d’entrada
Procés de digitalització
Distribució i tramesa de la documentació
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4.1. Procés de registre

4. Registre d’entrada

L’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics que estableix la Llei 39/2015 envers els col·lectius
als que fa referència en l’article 14.2, així com la necessitat que estableix de digitalitzar tota la
documentació que entra pel registre, fa que el procés de registre es vegi afectat per aquests canvis i calgui
introduir accions complementàries d’identificació de les persones i de preparació de la
documentació.

A continuació es mostra una visió global de les diferents fases del procés que s’ha de seguir en les
oficines davant la presentació de documentació per part de les persones físiques interessades tant sigui
presencialment com de la documentació que arriba per correu postal.

 S’ha d’identificar a les persones 
que es presenten a les oficines 
per fer un registre.

 Depenent de qui presenta els 
documents, s’ha de mostrar un 
nivell d’atenció diferent

 Un cop feta l’alta del 
assentament a s@rcat, s’ha 
d’iniciar el procés de 
digitalització i posteriorment 
d’emissió del rebut 
corresponent.

 Superant les anteriors fases en el 
procés de registre d’entrada, s’ha 
d’identificar quin és el òrgan 
gestor per iniciar la seva 
distribució i tramesa de la 
documentació corresponent.

 Un cop s’identifica a la 
persona i s’admet el 
document de la forma 
corresponent, s’ha de 
preparar la 
documentació abans 
de continuar amb el 
procés.

 És la fase on s’ha de 
donar d’alta 
l’assentament del 
registre d’entrada a 
s@rcat, amb el 
requeriment de tenir 
present les dades 
obligatòries 
necessàries per 
realitzar l’assentament

1. Identificació de la persona 
presentadora i nivell d’atenció

3. Preparació de la 
documentació

5. Procés de digitalització6. Distribució i tramesa de la 
documentació

4. Alta de l’assentament 
d’entrada

 L’admissió dels documents 
vindrà determinada per les 
característiques de la 
persona, l’ens o 
l'administració que presenta 
els documents. 

2. Criteris d’admissió de la 
documentació
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4.2. Criteris d’admissió de la documentació

4. Registre d’entrada

Identificació persona presentadora

Nivell d’atenció a donar en funció de la identificació
Les oficines no han d’admetre a tràmit ni registrar la documentació que les persones obligades
presentin en paper, sense respectar el canal electrònic d’accés, atès que aquesta documentació s’ha de
tenir per no presentada ja que no s’ha fet en la forma correcta. Cas d’admetre-ho, l’òrgan gestor li haurà
de fer un requeriment per tal que faci la presentació pel canal electrònic i la data de presentació que
tindrà efectes legals serà la de presentació pel canal electrònic i MAI la de la presentació en paper.

Tal i com marquen l’article 14.2 de la Llei 39/2015 i l’article 3 de l’Ordre PDA/20/2019 i els articles 72 i 73
del Decret 76/2020 de 4 d’agost d’Administració Digital, els següents col·lectius estan obligats a
relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar un tràmit:

Tal i com especifiquen els articles 9,
11 i 14 de la Llei 39/2015, les oficines
tenen l’obligació d‘identificar a les
persones que venen a presentar
documentació, demanant el seu
document identificador per verificar la
seva identitat.

Les oficines han de:

Identificar a les 
persones

Col·lectius d’obligada tramitació electrònica de la seva documentació

Tramitar la 
documentació per 
mitjans electrònics

Persones jurídiques

Qui exerceix una activitat professional
per a la qual es requereixi la
col·legiació obligatòria, (notaris i
registradors de la propietat i mercantils
entren dins el col·lectiu) per als tràmits i
actuacions amb les administracions.

Els empleats de les administracions
públiques per als tràmits i actuacions
que efectuïn amb elles per raó de la seva
condició d’empleat públic, tal com
determini reglamentàriament cada
Administració.

Els qui representin un interessat
que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l'Administració

Entitats sense personalitat jurídica2

3

4

5

1

Les persones físiques que realitzin
activitat econòmica, professional,
empresaris individuals o autònoms.

6
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4.2. Criteris d’admissió de la documentació

4. Registre d’entrada

Documentació que es presenta de manera presencial
Considerant el que estableixen els articles esmentats, un cop identificada la persona presentadora, el
nivell d’atenció que s’ha de donar en funció de la identificació de la persona presentadora és el següent:

Qui és la persona presentadora? Quin nivell d’atenció i admissió s’ha de donar?

La persona interessada i és persona física  Se li registra d’entrada la documentació.
 Se li dona suport a la tramitació en línia (en OAC).

És un/a treballador/a autònom/a. *

 No se li registra d’entrada la documentació.

 Se li informa que ha de presentar la documentació per mitjans
electrònics a través de la Seu electrònica de l’òrgan gestor del tràmit.

 Cas que no hagi formulari específic per fer el tràmit en línia, pot
presentar una petició genèrica si el tràmit és de la Generalitat.

Presenta la documentació en nom d’una empresa
perquè és un tràmit d’aquesta *

Presenta la documentació en virtut de l’exercici
de la seva professió col·legiada (està cobrant
per a fer aquesta gestió) *

Té un vincle personal amb la persona física
interessada ja sigui familiar o d’amistat

 Si porta una autorització de la persona interessada se li pot registrar
d’entrada la documentació.

 Alternativament pot signar una declaració conforme no realitza un servei
comercial. (veure model en l’Annex 6 d’aquest Manual)

És un missatger vinculat a empresa de
missatgeria.

 Si acredita l’empresa de missatgeria per la que treballa (uniforme, logo
de l’empresa en l’albarà o carnet de treballador de l’empresa de
missatgeria), es considerarà com si la documentació arriba per correu.

És una persona empleada pública d’un ens
local que presenta documentació en paper d’un
tràmit del propi ens o be documentació de
particulars que s’ha registrat en aquest ens.**

 No se li registra d’entrada a documentació. Se li informa que ha de
presentar la documentació per mitjans electrònics través d’EACAT.

És una persona empleada pública d’una unitat
prestadora de serveis de la Generalitat

 Se li registra d’entrada la documentació en tant no es garanteixi que
tenen la dotació de maquinari o programari per fer trameses via EACAT.

És una persona empleada pública que presenta
documentació relacionada amb el seu expedient
personal.

 Se li registra d’entrada la documentació en tant no es publiqui la
normativa reguladora.

És una subjecte obligat per l’art. 14.2, que
resideix en un país estranger i no té mecanismes
d'identificació i signatura per realitzar la tramitació

 Se’ls podrà donar assistència a la tramitació electrònica per part de
funcionaris habilitats exclusivament pels tràmits on es donin aquests
supòsits. El funcionari signarà en nom de la persona interessada prèvia
autorització. (Disp.ad. Ordre PDA 20/2019)

* Condicionat a què l’obligació a tramitar electrònicament del tràmit que sol·licita estigui publicat en la Seu 
electrònica segons Ordre PDA 20/2019. Obligació per a tots els casos a partir del 2 d’abril de 2021.
** Condicionat a la comunicació als ens locals de l’obligatorietat.
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4.2. Criteris d’admissió de la documentació

4. Registre d’entrada

Documentació que arriba per correu postal
Les oficines de registre són les encarregades de centralitzar la recepció de la correspondència d’entrada
que arriba per correu postal ordinari i per correu certificat a les dependències administratives que té adscrites.

Per poder saber si cal registrar la documentació, la persona que atén l’oficina ha d’obrir tota la
correspondència que li arriba, llevat de les següents excepcions:

Criteris d’admissió de la documentació que arriba per correu postal:

Qui és la persona que envia la carta? S’ha d’admetre i registrar?

Es la persona interessada i és una persona física  Se li registra d’entrada la documentació

Envia la documentació en virtut de l’exercici de 
la seva professió col·legiada (està cobrant per a 
fer aquesta gestió) o s’envia la documentació en 
nom d’una empresa perquè es un tràmit 
d’aquesta *

 No es registra d’entrada la documentació.
 S’envia la documentació a la unitat gestora perquè la retorni o faci

el requeriment que consideri.
 Opcionalment, l’oficina de registre pot retornar la documentació

adjuntant el document informatiu conforme ha de presentar la
documentació per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica
de l’òrgan gestor del tràmit.

És una persona empleada pública que presenta 
documentació relacionada amb el seu expedient 
personal 

 Se li registra d’entrada la documentació en tant no es publiqui la
normativa reguladora.

És una tramesa d’un ens local ** 

 No se li registra d’entrada la documentació.
 Se li tramet un escrit retornant la documentació i informant que ha

de presentar la documentació per mitjans electrònics a través
d’EACAT.

És una tramesa d’una altra unitat prestadora de 
serveis de la Generalitat 

 Se li registra d’entrada la documentació en tant no es garanteixi
que tenen la dotació de maquinari o programari per fer trameses
via EACAT.

Es una tramesa d’una administració de fora de 
Catalunya

 Si la unitat remitent està adscrita al sistema SIR, se li retorna la
documentació esmentant que ha de fer la tramesa per aquest
sistema. Si la unitat no està adscrita a SIR, es registrarà d’entrada.

Criteris per la  no obertura de correspondència

Quan a la part exterior del 
sobre hi posi clarament que 

és un “document 
confidencial”. El sobre 
s’enviarà a la persona 

destinatària sense obrir.

Documents “Confidencials”

La correspondència privada de les persones 
que presten servei a l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya no s’ha de rebre al 
lloc de treball. En cas que es rebi, s’avisa a la 
persona destinatària que ho reculli, advertint 

que no es torni a donar el fet

Correspondència privada

Que sigui un 
sobre per a 

licitacions que ha 
d’obrir la mesa de 

contractació

Licitacions

* Condicionat a que l’obligació a tramitar electrònicament del tràmit que sol·licita estigui publicat en la Seu 
electrònica segons Ordre PDA 20/2019. Obligació per a tots els casos a partir del 2 d’abril de 2021.
** Condicionat a la comunicació als ens locals de l’obligatorietat.
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4.2. Criteris d’inadmissió de la documentació

4. Registre d’entrada

Inadmissió de documents
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, no tots els documents presentats en les oficines de registre han
de ser acceptats i registrats d’entrada en el Registre electrònic. Així doncs, a banda dels criteris
d’inadmissió dels documents presentats pels col·lectius obligats a tramitar electrònicament, també són
causes d’inadmissió els documents que presenten les següents característiques:

Procediment excepcional d’admissió de documentació de col·lectius inclosos en l’article 14.2
amb Diligència

Evitar situació 
de conflicte

Idioma de la 
diligència

Qui ha de 
signar?

Signatura 
obligatòria

Format de la 
documentació

Per evitar generar una situació de conflicte se li pot oferir la possibilitat d’admetre i
registrar la documentació però signant una diligència conforme se l’ha informat
sobre els efectes dels articles 14.2 i 68 de la Llei 39/2015 i de l’article 3 de l’Ordre
PDA 20/2019 en la presentació de la seva documentació.

Hauran de signar la persona del registre i la persona presentadora i es
procedirà a l’admissió i registre d’entrada de la documentació incloent l’esmentada
diligència.

En aquest cas, s’ha de fer la corresponent diligència en castellà si és per una
administració de fora de Catalunya o en català si és per una administració pública
catalana.

Si la persona es nega a signar la diligencia no se l’admetrà ni registrarà.

Aquesta documentació no es digitalitzarà i s’enviarà posteriorment en suport
paper i per correu postal a l’òrgan competent. (veure model de diligència en Annex
1 d’aquest Manual)

Quan són documents adreçats a òrgans 
o entitats no incloses en l’article 2 de 
la Llei 39/2015.

Quan la persona 
emissora utilitza un 
sistema 
d’identificació 
electrònica no 
autoritzat a la Seu.

Quan els documents no 
s’ajusten als requeriments 
tècnics que s’especifiquen a 
la Seu electrònica, o 
contenen elements que 
puguin amenaçar la seguretat 
del sistema.

Quan són documents adreçats a entitats 
privades o que no formen part de les 
administracions públiques catalanes o de 
l’estat espanyol.

Quan són documents adreçats a ens 
o administracions públiques 
d’altres països.
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4.3. Preparació de la documentació

4. Registre d’entrada

Limitacions de pes

Superada la primera fase d’admissió i identificació, cal preparar la documentació prèviament a donar
d’alta l’assentament a s@rcat ja que en l’alta s’ha d’introduir el format de cadascun dels documents que
es presenten. Per tant, és útil fer les següents passes prèvies:

Discriminar la 
documentació que 
s’ha de registrar

Destriar el document 
principal dels annexos

Si va adreçada a una 
Administració Pública, 
pot ser necessari fer 

diverses trameses per 
EACAT (en funció del 
volum de documents)

Revisar els 
annexos i destriar 

quin es pot 
escanejar i quina 

és còpia o original

Si s’annexa la
documentació en
el mateix
formulari: No hi ha
límit de documents.
Màxim de 5 Mb
incloent el pdf de la
tramesa .

Si es fa la tramesa
des de Finestreta
de registre, màxim
de 10 documents
amb un pes màxim
de 10MB cadascun

Tramesa genèrica

En la digitalització
per S@rcat, els
documents han de
tenir un pes de 10
MB màxim, i
sense límit de
nombre de
documents.

Digitalització a 
S@rcat

No es poden
annexar
documents que
es trobin en
format de
compressió com
.zip, .rar, etc.

Formats no 
admesos

Màxim de 5
documents inclòs
el formulari de
tramesa que poden
pesar fins a 10MB
cadascun i un
total de 15 MB per
tramesa.

Es pot utilitzar la
Cartera de Pdf
d’Adobe-PRO per
enviar més de 5
documents en una
tramesa sempre
que no superin les
15 MB.*

Tramesa SIR Formats admesos

En canvi, els
formats admesos
de la
documentació
annexa, cas que
no s’adjuntin les
seves
digitalitzacions
segures o còpies
autèntiques són:
jpg, jpeg, pdf, tif,
tiff, doc, docx, rtx,
xlsx, xls, xlsm,
htm, html, xltm,
txt, gif, csv, xlam,
png, xml.

Limitació de pes dels documents i formats admesos

* Cartera de Pdf és una unitat que integra diversos documents pdf o també d’altres tipus d’arxius. Els documents que conté 
es poden manipular per separat, afegir i treure i visualitzar-los en una mateixa vista prèvia.
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La tramesa genèrica es pot enviar de dues formes i segons la forma d’enviament permet unes capacitats o unes
altres:

1- Opció 1: en el cas d’enviar la tramesa genèrica directament des del mateix formulari es poden annexar
fins a un màxim de 5 MB (incloent el propi pdf de la tramesa)

2- Opció 2: no enviar la tramesa genèrica directament des del formulari pdf sinó entrar a una pestanya de
l’eacat anomenada “Finestreta de registre”. En aquest cas hi ha molta més capacitat:

a. El primer document que es puja ha de ser un PDF.

b. El nom dels fitxers no pot superar els 80 caràcters.

c. Els documents annexos poden tenir qualsevol extensió.

d. El número màxim de documents adjunts (SENSE incloure el formulari PDF presentat) és de 10.

e. El pes màxim per arxiu de 10MB.
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4.3. Preparació de la documentació

4. Registre d’entrada

Documents registrables

Pel que fa a les factures, en les què la Generalitat és deutora es regeixen per la seva pròpia normativa i
quan es presenten en paper en les oficines de registre s’han de registrar per l’aplicació SEFAC. Cal diferenciar
segons la naturalesa de l’emissor.

Per les factures que es presenten com a justificació de despeses en els expedients d’ajuts o prestació no
els aplica el registre per SEFAC sinó que es tractaran com la resta de documents adjunts i seran susceptibles
de fer digitalització i còpia autèntica.

Diferències segons la naturalesa del emissor en l’admissió de factures en paper

Si és una empresa privada, la normativa  vigent en matèria de facturació electrònica (art. 4 de la  Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica)  estableix quines entitats poden presentar 
encara les factures en paper (cooperatives, associacions, etc)  i quines estan obligades a emetre i presentar 
factures electròniques (bàsicament SA, SL, UTE, etc). Tot  i així, l’oficina de registre podrà admetre i registrar 
factures en paper dels obligats a facturar electrònicament, sent responsabilitat de la unitat de gestió 
econòmica el requeriment que calgui.

Si és una altra administració pública, es pot admetre en paper però cal estar alerta d’un possible canvi de 
normativa.

1

2

Si l’oficina de registre rep, en format paper, un 
sobre per una licitació, s’envia el sobre sense 

obrir a la unitat gestora corresponent.

Es pot admetre i registrar d’entrada i es farà 
digitalització segura. L’òrgan gestor és el competent 

per a requerir l’esmena d’aquesta sol·licitud.

Documentació de licitacions Document sense signatura

Tot i així, la presentació de pliques en paper ha d’anar disminuint 
envers la presentació telemàtica, utilitzant l'aplicació de Sobre Digital que 

permet la presentació i l’obertura de pliques de manera electrònica. La 
mateixa aplicació fa l’assentament d’entrada a s@rcat de manera 

automàtica

Altres tipus de documentació

Els documents que sí s’han de 
registrar són:

Els documents que no s’han de registrar són:

La documentació de
caràcter personal com
felicitacions, invitacions,
agraïments i d’altra
correspondència estrictament
personal

Les sol·licituds, escrits i
comunicacions que es rebin
via fax, telegrama o correu
electrònic

Les comunicacions que es
trametin entre unitats que
tinguin la mateixa oficina
de registre

La documentació adjunta a
les sol·licituds, escrits i
comunicacions

Les sol·licituds, escrits i
comunicacions redactats
en llengües estrangeres si
no van acompanyats d’una
traducció oficial

La documentació de
caràcter publicitari,
comercial.

Les circulars informatives

Documents de sol·licitud 
administratius o jurídics 
(sol·licitud, citació, recurs, 
denúncia, reclamació, 
al·legacions, requeriments, 
convocatòries)

Documents de 
correspondència (ofici, carta, 
notificació)

Comunicacions i 
Declaracions responsables

Qualsevol dels anteriors que 
arribin via Burofax
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Formats de la documentació i escaneig
A l'hora de revisar el format de la documentació presentada per a fer l’alta de l’assentament a
s@rcat i l’escaneig previ, cal tenir en compte:

És el document principal o l’annex?

Cal distingir el document principal de la documentació annexa

El document principal pot ser
una sol·licitud, un recurs, un
escrit d’al·legacions, de
comunicació de presentació
de documents, etc.

En el cas dels annexos, caldrà
informar d’una descripció per
a cadascun que els permeti
identificar i diferenciar.

La descripció també serà la
base per a la denominació del
fitxer resultant de la
digitalització segura i/o la còpia
autèntica.

Document principal Documentació annexa

És còpia o original? Aspectes a tenir en compte

En els documents públics no
administratius o els diaris oficials,
les seves còpies es regeixen per la
seva legislació específica

Per tant, una còpia simple o còpia
autèntica d’un document notarial
sempre es considera original.

Les publicacións a diaris oficials tenen
la consideració de còpia autèntica.

Una còpia compulsada en paper
es pot considerar que és un
original.

Una còpia compulsada on el segell
de compulsa sigui posterior a
l’entrada en vigor de la Llei 39/2015
(02/10/2020) es considerarà com
una còpia.

Posar un segell de l’oficina de registre
abans de digitalitzar, en aquells
documents que justifiquin un
pagament, indicant la data de
presentació

També en aquells documents
susceptibles d’un ús indegut
posteriorment.

s@rcat ja incopora la metadada a
la digitalització conforme si el
document origen és original o còpia

Si es vol més visualització es pot
estampar un segell de còpia en el
document que sigui una còpia,
prèviament a la seva digitalització
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Formats de la documentació i escaneig

És molt important comprovar la correcció del codi CSV abans de desar l'assentament quan es
transcrigui manualment. També es pot llegir mitjançant lectora de codi de barres.

Format documents incorporats

En el cas que es presenti una impressió en paper de la còpia autèntica externa, una solució pot ser
informar com a document presentat amb format Document sense transformar i passar-lo a la unitat
gestora en paper per a que pugui verificar la correcció del CSV.

Posteriorment, un cop els documents en format Pendent de digitalitzar hagin estat degudament
incorporats i digitalitzats, el seu format passarà a ser, segons escaigui:

Format del 
document 
incorporat

Document sense transformar
Quan el document que es presenta
està enquadernat i no es pot
digitalitzar per l’oficina de registre, o
bé es presenta en un llapis de
memòria o DVD. S’envia directament
a l’òrgan destinatari tal qual l’han
presentat.

Pendent de digitalitzar
Sempre requerirà passar pel procés de
digitalització de S@rcat.

Original
En cas que el procediment requereixi
l’aportació del document original (el qual
no es digitalitzarà), o bé s’aporta un
original en format electrònic.

Còpia electrònicaCòpia en paper

Original en paper Original electrònic

Còpia autèntica externa, és a dir, còpia autèntica generada prèviament per la 
Generalitat o una altra administració pública. En aquest cas, a més del CSV, cal 

informar URL de verificació d’aquest CSV.

Digitalització 
segura Còpia autèntica

(Document electrònic signat)

(Document electrònic s/signatura 
digital)
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Instruccions per l’escaneig

Escanejar en 
mida original

 Sempre que sigui possible s’escanejaran els documents en mida original. Els
documents no estàndard (targetes, post-its, paper ceba, quartilles, dni, etc.),
s’escanejaran utilitzant els carregadors o utilitats específics, si n’hi ha.

Documents 
que poden 
malmetre 
l’escàner

 Si l’escàner no pot manejar directament els documents per la seva forma o mida o
perquè estan deteriorats o s’han tret d’una enquadernació i podrien encallar-lo, es
poden fotocopiar en DIN A4 i digitalitzar aquesta fotocòpia, sense que això alteri la
validesa de la còpia autèntica. El format presentat seguirà sent Original

In
st

ru
cc

io
ns

pe
rl

’e
sc

an
ei

g

Documents de
gran mida

 Si els documents són massa grans, es pot fer una reducció a DIN A4 i
digitalitzar-la, sempre i quan això no afecti el contingut i finalitat del document. Si cal
respectar la mida original (per exemple, en el cas d'un plànol), es passarà a l’òrgan
gestor sense digitalitzar, indicant com a format incorporat Document sense
transformar.

Nivell de 
resolució 
mínim per 
imatges 

electròniques

 Per defecte serà de 200 píxels per polzada, Es pot escanejar a una resolució superior
si fos necessari per garantir la llegibilitat del document.

 Evitar l'escaneig en blanc i negre i utilitzar l'escala de grisos, excepte en aquelles
situacions on calgui reduir el pes del document però sempre que es mantingui llegible.

 Si utilitzant el nivell de resolució estàndard (200 ppp) el document resultant té un pes
per sobre de 10 MB, es pot baixar el nivell de resolució a 100 ppp.

Format del 
document 
escanejat

 El document resultant de l'escaneig ha de ser sempre PDF, perquè el mòdul de
digitalització segura de documents no admet altres formats..

Pes correcte 
dels 

documents

 També cal tenir en compte que no es poden incorporar al s@rcat documents de
més de 10 MB de pes. En el cas que un document escanejat pesi més de 10 MB, es
podrà provar a baixar la resolució o, si es pot, escanejar en escala de grisos i cas que
encara superi el pes, es passarà sense transformar a la unitat i no es farà cap divisió,
partició o compressió del document.

Escanejar i 
digitalitzar 
documents 

agrupats

 Excepcionalment, en determinats procediments on l’òrgan gestor ho autoritzi, es
podran escanejar i digitalitzar documents agrupats, sempre que serveixin per
acreditar un mateix aspecte (per exemple els certificats de formació que acrediten un
determinat requisit o mèrit d’una convocatòria). Aquella digitalització i còpia es referirà
sempre a tot el conjunt de documents i no serà possible destriar només un d’ells.

Escanejar i 
digitalitzar 

documents per 
separat

 Cadascun dels documents aportats s’ha d’escanejar i digitalitzar per separat, per
permetre la seva consulta electrònica per qualsevol altre òrgan administratiu que ho
requereixi posteriorment, segons la previsió de l’art. 28.3 de la Llei 39/2015. La imatge
electrònica haurà de ser fidel al document d’origen, respectant la geometria en
mides i proporcions i no pot contenir imatges o gràfics que no estiguin en l’original.

Color a utilitzar
en l’escaneig

 Només cal escanejar en color quan la informació a color del document generi efectes
jurídics, en la resta de casos es pot escanejar en escala de grisos o blanc i negre .
Així, per exemple, no cal escanejar en color quan aquest només afecti logos, però sí
cal usar el color per una fotografia o un gràfic. En cas de dubte, optar per respectar el
color original.
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Documentació que no es digitalitza
Es deixarà constància en l’assentament registral d’aquella documentació que no sigui susceptible de
digitalitzar, i que s’haurà de fer arribar a la unitat destinatària en el mateix suport físic que s’ha presentat

Tractament dels documents en llapis de memòria o DVD

Documentació que no es digitalitza
Per la documentació adreçada a la Generalitat, aquells documents que han estat emesos pel seus
òrgans gestors i per tant ja consten en els arxius d’aquests. La persona interessada els pot aportar
de referència quan presenta un recurs posterior, al·legacions, etc. Per exemple: còpies de notificacions
o comunicacions.
Llibres i documents enquadernats o relligats, que ja es digitalitzaran, si escau, per la unitat interna
escaient.

Documentació en format superior al que admet l’escàner/equip multifunció (per exemple: plànols
de mida superior a DIN A3)

Documentació continguda en un suport físic que, per la seva naturalesa, no es pugui digitalitzar,
com USB, CD, DVD, cintes de vídeo, disquets, etc.

Qualsevol documentació que el procediment regulador obligui a presentar-la en format paper o
altre format específic, com és el cas de les pliques que es lliuren en sobre tancat i que, com s'ha
advertit anteriorment, no es poden obrir.

Aval i xec bancari. S’agafen sempre en paper. En el cas del xec es pot digitalitzar però no es retorna.
La documentació associada al tràmit de Registre de Voluntats Anticipades pel grau de
confidencialitat de la informació. Es registra d’entrada i es fa arribar en format paper al Departament de
Salut.

No es descarregarà a l’oficina de registre documentació electrònica continguda en llapis de
memòria o DVD sinó que haurà d’enviar la documentació en aquell mateix suport a la
unitat competent, la qual, un cop adoptades les mesures de seguretat informàtica escaients,
serà qui porti a terme la descàrrega i incorporació a l’expedient de la documentació electrònica
original, si escau

No es 
descarregarà a 

l’oficina de 
registre

Per a fer el registre d’entrada, el suport físic ha d’anar acompanyat d’un document en
paper que detalli la documentació adjunta que s’incorpora en l’esmentat suport. Si la
persona presentadora no l’aporta, se li pot facilitar el formulari i que l’empleni en l’oficina.
Aquest document, serà el que es registrarà d’entrada i digitalitzarà fent constar en el camp
Assumpte que s’ha presentat el suport físic i per quin canal es fa l’enviament.
La documentació electrònica que inclou el suport no s’ha de digitalitzar ni fer còpia
autèntica, sinó que cal detallar-los també en l’apartat de Documentació adjunta fent constar
que és un original o còpia electrònic i que s’incorpora com un document sense transformar

Realització del 
registre 

d’entrada

L’òrgan gestor és responsable de retornar a la persona interessada el llapis de memòria
o DVD, cas que aquesta li reclami. En cas contrari, pot procedir a la destrucció en el termini
de 30 dies des de la data de presentació.
No obstant, si la documentació s’adrecés a un altre departament de la Generalitat de
Catalunya o a una altra administració i no es pot garantir el retorn del suport físic per part de
l’òrgan destinatari, s’ha de recomanar a la persona interessada que presenti la
documentació original electrònica directament per via telemàtica o que utilitzi un suport
físic nou, només per aquests documents i que no calgui retornar.

Actuació de 
l’òrgan gestor
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Dades obligatòries d’un assentament d’entrada
En aquest apartat es defineixen les dades obligatòries que configuren un assentament del registre
d’entrada.

S’ha d’informar la identificació de la persona interessada en la sol·licitud
o comunicació (no qui ho presenta). Poden ser nom i cognoms de la
persona interessada, nom de l’empresa o entitat o una unitat de
l’administració pública. Cal informar el document identificador per facilitar
futures cerques.

Procedència (població)

Descriu l’origen de la documentació (administració, entitat jurídica o
persona física)

Tipus de procedència

Informa de la població de la unitat de destinació.Població

Camp obligatori compost per tres subcamps: codi de l’oficina, número de
l’assentament i any.

Número assentament

És la data d’alta al sistema s@rcat. L’aplicació la dóna de manera
automàtica i no es pot modificar.Data d’alta

Via de presentació Cal seleccionar la via mitjançant la qual es presenta la documentació.

Aquest camp només s’informa si la data de presentació és anterior a la
data d’alta (motius: incident tècnic, punta de treball, la documentació s’ha
presentat en una altra oficina i s’admet per Llei 39/2015 i text lliure )

Diligències (si escau)

Assumpte
Breu resum del contingut del l’escrit a registrar (màxim 150 caràcters).
L’assumpte ha de ser concís i no ha de contenir informació de
caràcter confidencial. Tampoc s’ha d’abusar de les abreviacions ni s’ha
de limitar a la descripció del tipus de document que es presenta.

Cal seleccionar-lo mitjançant el desplegable.Tipus de document

Destinació
Unitat orgànica a la qual s’adreça la documentació presentada. Hi ha dos
tipus de destinació: interna quan la unitat està adscrita a l’oficina que fa
el registre o externa si la unitat destinatària està en una altra ubicació i
està adscrita a una altra oficina de registre.

Per defecte, surt la del dia actual. Si cal informar una data de presentació
anterior a la del dia actual s’activa el camp “Diligència”.Data i hora de presentació

Informa de la població de la persona de procedència.

Procedència
(identificació)
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Documentació adjunta
És un nou apartat d’informació que s’ha afegit en implantar les funcions de digitalització des de s@rcat. És
recomana utilitzar-lo en el moment de l’alta de l’assentament informant dels formats presentat i
incorporat del document principal i de cadascun dels documents adjunts.

Tipus de fitxer
S’informa si és el document principal (registrable) o bé és un annex (documents
adjunts). En cas que sigui un annex, és obligatori afegir una descripció per a
identificar-lo i diferenciar-lo de la resta.

Descripció S’informa una descripció per a cada annex. Formarà part del nom del fitxer
resultant de la digitalització segura i la còpia autèntica.

Format del document 
presentat

És el format del document que presenta la persona interessada, tal qual arriba a
la Generalitat. És important informar-lo ja que és una metadada del document
resultant de la digitalització segura o conformada. Pot tenir els següents valors:

CSV Per informar el CSV en cas que s’aportin si s’ha informat que el format del
document presentat és una còpia autèntica externa.

URL verificació
Cal indicar en aquest camp la URL de verificació que consta en la mateixa còpia
autèntica que aporti la persona presentadora. Aquesta adreça haurà de dur
http://

Format del document 
incorporat

És el format del document que es queda l’oficina de registre per enviar a l’òrgan
gestor. Pot tenir els següents valors:

 Original.
 Document sense 

transformar
 Pendent de digitalització 

(previ a la digitalització)

 Digitalització segura
 Còpia autèntica

 Original en paper
 Original electrònic
 Còpia en paper

 Còpia electrònica
 Còpia autèntica externa

Altres punts a tenir en compte en l’alta de l’assentament:
Els camps d’explotació de l’assentament són opcionals però és convenient informar el número
d’expedient sempre que es conegui.

Els codis de classificació són la codificació pròpia de cada registre, atès que es tracta d’una taula
local. Es pot emplenar des del mateix registre o des de les unitats administratives que estiguin
connectades.

Es pot oferir al col·lectiu de persones interessades de fer un únic formulari o comunicació amb un
annex en el supòsit que hi hagi una pluralitat de sol·licituds amb el mateix contingut. És una opció
de caràcter voluntari. El procediment a seguir està pendent de regulació.
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El procés de digitalització s’inicia un cop s’ha fet l’alta del assentament, i s’ha de repetir per a
cadascun dels documents adjunts inclòs el document principal. Els documents han de tenir
informada l’opció Pendent de digitalització com a format incorporat. A partir d'aquí el procés a s@rcat
sempre permetrà generar primer la digitalització segura i després la còpia autèntica si escau. Recollit als
articles 60 i 61 del Decret 76/2020 de 4d’agost d’Administració Digital.

Les passes a seguir per a fer una digitalització segura són:

2. Accedir al mòdul de 
digitalització de s@rcat i 
cercar el pdf corresponent 
al document escannejat,i
fer un acarament amb 
l’original per verificar que 
el reprodueix de manera 
fidel i íntegra.

El resultant del 
escaneig (PDF)

Resultant de la digitalització segura 
(PDF amb un segell d’òrgan)

Es generen dos fitxers del procés 
anterior

Metadades

Són les dades que descriuen el 
context, el contingut i l’estructura 
dels documents i la gestió d’aquest 

en els decurs del temps.

El procés de còpia de documents 
electrònics ha de generar les 

metadades pròpies d’aquest procés, 
que s’han de gestionar al repositori 

temporal de còpies.

Digitalització segura o conformada
És el procés tecnològic que permet 

convertir un document en suport paper o 
en altre suport no electrònic en un fitxer 
que conté la imatge codificada, fidel i 

íntegra del document.

No altera cap característica del document 
i afegeix metadades d’identificació de la 

data, hora i persona que ha fet la 
digitalització segura i el format original del 

document. 

1. El personal de l’oficina de 
registre ha d’escanejar el 
document i crear un nou 
document electrònic, en 
format pdf. Aquest document 
s’ha d’emmagatzemar en una 
unitat de xarxa de l’oficina de 
registre, habilitada 
especialment per aquesta 
funcionalitat

3. Se signa el document 
amb un segell d’òrgan de 
la Generalitat. El document 
queda bloquejat de cara a 
modificacions.  El pdf 
resultant conté les 
metadades esmentades en 
un fitxer xml adjunt al 
mateix pdf.
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Còpia autèntica

Què és una còpia autèntica?

Característiques de la còpia autèntica:

És un nou document amb valor probatori ple sobre els fets o actes que documenta, equivalent al
document original. Permet acreditar la seva identitat amb l’original, i té efectes de certificat en tant que
garanteix l’autenticitat de les dades contingudes. Article 48 del DECRET 76/2020, de 4 d'agost,
d'Administració digital.

Es genera a partir d’una digitalització
segura o conformada, de la qual es fa una
còpia que s’emmagatzema en el repositori
corporatiu de còpies autèntiques de la
Generalitat. Aquesta acció retorna un Codi
Segur de Verificació (CSV), el qual és
consultable des de la Seu electrònica,
permetent l’acarament entre la còpia impresa
en paper i l’original emmagatzemat al
repositori.

Com a informació de les còpies autèntiques,
sempre cal tenir el CSV i l’adreça web de
consulta, atès que cada administració
pública pot tenir un o diversos sistemes de
càlcul del CSV i, per tant, només podrem
accedir al document si anem per l’adreça web
correcta que tindrà l’algoritme d’interpretació
del CSV en cada cas.

Les còpies autèntiques emeses des de la
Generalitat són consultables en la Seu
electrònica durant els anys que s’hagin
determinat en generar-les.

Si el termini de vigència de la còpia autèntica
és inferior o igual a 3 anys pot, a més, anar
signada amb segell d’òrgan. Les còpies
autèntiques que es generen des de s@rcat
sempre van signades per aquest termini de
vigència.

En una còpia autèntica hi ha una reducció de
la mida original del document. Queda
integrat en un marc especificant que és copia
autèntica, es dóna CSV i adreça web on
consultar-lo.

Només s’han de fer còpies autèntiques 
dels documents en els que es fa un 
canvi de format (de paper a 
electrònic).

No s’han de fer ni digitalitzacions 
segures ni còpies autèntiques de 
documents electrònics annexats a 
formularis.

Per a poder imprimir en paper un 
document en format digital, sempre 
serà necessari fer una còpia autèntica. 
No serà valida una impressió en 
paper d’un document electrònic 
signat digitalment o d’una 
digitalització segura.

Les còpies autèntiques de documents 
privats únicament tenen efectes 
administratius. 

L’expedició de còpies autèntiques de 
documents públics notarials, registrals 
i judicials, així com dels diaris oficials, 
es regeix per una legislació 
específica.

Des de s@rcat, la còpia autèntica es genera a
partir de la digitalització segura o conformada
del document, en prémer Generar còpia
autèntica i informar de la vigència en anys que
aquesta còpia ha de tenir.
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Pautes per la digitalització a les oficines de registre (Article 60 i 61 del DECRET 76/2020, de 4
d'agost, d'Administració digital)
Escanejar i 
digitalitzar

L’escaneig,  digitalització i còpia autèntica s’han de fer en el moment de l’atenció 
presencial en l’oficina de registre. La tramesa a l’òrgan destí es pot fer posteriorment. Si la 
persona interessada no disposa de correu electrònic pot anar-lo a recollir posteriorment al 
registre.

Justificants de 
pagament 

Si es tracta d’una presentació de documentació adreçada a una altra administració 
pública, cal estampar el segell de registre en aquells documents que justifiquin un 
pagament, prèviament a la seva digitalització. Així es controla que no el presenti en més 
d’un procediment.

Situacions 
amb un alt 
volum de feina

En aquestes situacions es pot fer servir la digitalització asíncrona, s’ha de procurar fer 
l’escaneig de la documentació en paper per a poder-la retornar a la ciutadania, juntament 
amb un rebut on consti tota la documentació presentada i en estat Pendent de 
digitalització. Es poden fer fotocòpies i retornar els originals, en cas d’avaria de l’escàner.

Documentació 
de més de 5 
documents i/o 
més de 60 
pàgines

En les presentacions de documentació adreçada a altres administracions públiques i que
requereixin escanejar i digitalitzar més de 5 documents i/o més de 60 pàgines, es donarà
cita prèvia a la persona presentadora per a la mateixa oficina o l’OAC més propera.
Alternativament se li pot informar de la possibilitat de fer la presentació pel registre
electrònic de l’administració destinatària.

Criteri per 
decidir si fer 
només 
digitalització 
segura o còpia 
autèntica

• La digitalització segura és accessible des dels perfils d’Usuari intern i d’Usuari de
consulta de s@rcat i és la que s’han de descarregar els òrgans gestors per a confegir
l’expedient electrònic. Aquesta descàrrega s’ha de fer en el termini màxim de 10 dies
des de que li arriba l’assentament ja que sinó desapareixerà del repositori corporatiu.

• La còpia autèntica s’ha de fer en tots els casos en què la ciutadania presenta
documentació en paper susceptible de ser presentada en altres procediments de la
Generalitat o d’altres administracions públiques. En aquests casos, aportant el CSV no
caldria que torni a presentar aquest document

• També caldrà fer còpia autèntica de tots els documents que es registren d’entrada i
s’hagin de trametre a d’altres administracions públiques.

• En cas de presentació d’una còpia autèntica feta per una altra oficina, no s’ha de fer
digitalització segura ni còpia autèntica sinó que l’òrgan gestor ha d’accedir amb el CSV
a la còpia autèntica i si escau incorporar-la a l’expedient electrònic.

Eliminació de 
l’estampació 
del segell

Estampar el segell de registre en el document principal, prèviament a fer l’escaneig i la 
digitalització, ha de ser una pràctica que ha de desaparèixer, substituint el segell per 
l’emissió del rebut. Els usuaris interns de s@rcat podran accedir a l’assentament i 
descarregar el rebut (com fan amb les digitalitzacions segures i les còpies autèntiques). 
article 47 del DECRET 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

Pes del 
document

Si un document pesa més de 10 MB (és el màxim pes per a ser digitalitzat per s@rcat), es
podria comprimir el PDF, es pot baixar la resolució o color de l’escaneig sempre que el
document sigui llegible. En cas que no sigui possible, es passarà sense transformar a la
unitat i no es farà cap partició ni compressió del document.

Correu postal La documentació que arribi per correu postal de persones físiques, es registrarà d’entrada
i digitalitzarà sempre.

Emmagatze-
matge dels 
documents

Els documents resultants de la digitalització segura i la còpia autèntica no queden
emmagatzemats a s@rcat, sinó només el seu identificador (id. Digitalització o Codi Segur
de Verificació). A l’apartat de Documentació adjunta, es permet la descàrrega de la
digitalització segura i/o de la còpia autèntica. La digitalització segura només es pot
consultar durant 30 dies.

Documents 
annexats als 

Els documents que arriben annexats als formularis de petició i tramesa genèrica,
mantenen la gestió actual i s’emmagatzemen durant un mes a s@rcat per a poder-los
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Digitalització asíncrona versus digitalització inmediata

Digitalització immediata l’actual

Quan s’aplicarà?

Urgència

Persones que no disposen de correu electrònic

Digitalització asíncrona la nova opció

Avantatges: rapidesa i menys pressió en l’atenció

Quan s’aplicarà?

En tots els casos possibles sempre que tinguin correu electrònic

Si no disposen de correu electrònic però poden passar a recollir comprovant

La digitalització asíncrona permet fer una digitalització de tots els documents i posar-los en cua per fer la
còpia autèntica (CA), en comptes de fer un per un. Per tant es digitalitza tota la documentació,
opcionalment es genera un rebut provisional si la persona interessada el demana i se li retorna la
documentació. Un cop s’hagin creat totes les CA es genera el rebut definitiu i s’envia al ciutadà/na per
correu electrònic.

Dos tipus de rebut d’entrada (el de sortida no canvia):

Provisional hi ha digitalitzacions pendents

Per lliurar a la persona en el moment de la presentació dels documents com a justificant del registre

La còpia autèntica del rebut té una durada d’un mes des del dia del registre (la data de caducitat té hora a
0 i no és un error)

Sempre que hagi algun document pendent de digitalitzar sortirà un rebut provisional

Si afegim algun document a un assentament que ja tenia digitalitzacions finalitzades, tornarà a sortir el
rebut provisional mentre no acabi la digitalització del nou document.

Definitiu no hi ha digitalitzacions pendents

És el que s’envia per correu electrònic un cop acabada la digitalització

També pels casos que no hagi cap document que es digitalitzi (original o sense transformar o còpia
autèntica externa)

Pels documents que només s’hagi fet digitalització conformada, també surt el CSV com a referència
unívoca però indicant Referència digitalització
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4.5. Procés de digitalització

4. Registre d’entrada

Digitalització diferida

Quan hi hagi puntes de treball en l’atenció presencial, incidències tècniques o d’altres
circumstàncies materials o personals que impedeixin que es porti a terme l’escaneig i/o la digitalització
de la documentació en el moment de l’atenció presencial, se seguirà el procediment següent:

• La digitalització diferida es defineix com aquella digitalització que es produeix amb posterioritat a
l’atenció presencial del registre d’entrada. Aquesta digitalització diferida es pot assumir per unitats
centralitzades de digitalització, la mateixa oficina de registre en hores vall.

• No es considera digitalització diferida aquella que faria una unitat centralitzada de digitalització, feta
simultàniament a l’atenció presencial i que garanteix que la documentació es retorna a la ciutadania en el
moment de la mateixa atenció.

Pel cas de la documentació que arriba per
correu postal, l’oficina de registre ha de
fer la digitalització en hores vall o cas de
puntes de feina, pot ser l’òrgan gestor qui
faci aquesta digitalització o la unitat
centralitzada de digitalització.

Si la persona interessada que figura en
aquesta documentació indica una adreça de
correu electrònic, un cop s’hagi registrat
d’entrada i digitalitzat la documentació, se li
pot enviar un rebut per correu electrònic.

En tots els casos, la documentació en
paper que arriba per correu postal,
també es traslladarà a l’òrgan gestor o be
a la unitat d’arxiu competent. L‘òrgan
gestor és el competent per decidir l'arxiu i
destrucció de la documentació. Amb les
mesures actuals es pot enviar directament a
l'arxiu sempre i quan estiguin ben
determinats els criteris de conservació i/o
destrucció.

Es donarà d’alta l’assentament a s@rcat, relacionant
tots els documents que es presenten, fent constar
que resten pendents de digitalitzar.

Es desarà l’assentament i es lliurarà a la persona
interessada el rebut de registre d’entrada
corresponent (en paper o via correu electrònic)
demanant-li que torni a partir de 3 dies hàbils a recollir
el rebut definitiu i la documentació, que es conservarà a
l’oficina de registre per a la seva posterior digitalització.

Si l’oficina de registre ha pogut escanejar la
documentació, la pot retornar a la persona
interessada i el rebut definitiu se li pot trametre per
correu electrònic a l’adreça que faciliti amb aquesta
finalitat.

Si l’oficina es queda la documentació en paper, es
farà signar a la persona el formulari d’acceptació de
les condicions de la custòdia de la documentació,
(veure model en l’Annex 3. Model de formulari de
custòdia de la documentació).

Tant aviat com sigui possible, es procedirà a
l’escaneig i/o digitalització i còpia autèntica de la
documentació, l’expedició del nou rebut i la seva
tramesa per correu electrònic, si és el cas.

Si la persona ha de tornar a l’oficina a recollir la
documentació, se li lliurarà el nou rebut amb totes les
dades de la digitalització. Per a recollir la
documentació, se li demanarà la identificació i que
mostri el rebut provisional que se li va entregar el primer
dia i haurà de signar que l’ha rebut en el mateix
document de custòdia.

L’oficina conservarà el document de custòdia en paper
durant 3 mesos i després el podrà destruir.

En l’atenció presenciaAtenció presencial Documentació que arriba per correu 
postal

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7
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4.6. Distribució i tramesa de la documentació

4. Registre d’entrada

Distribució de la documentació entre oficines de la Generalitat
Si la documentació es presenta en una oficina diferent a la que està adscrit l’òrgan gestor, aquesta ha de
fer el registre d’entrada, digitalitzar i fer còpia autèntica de tota la documentació i trametre-la dins del
mateix dia a l’oficina de l’òrgan gestor.

En el moment que s’informa d’una destinació externa en l’assentament de registre de s@rcat, aquest es
visualitza en el mateix moment en la safata d’entrada externa de l’oficina destí, la qual podrà recuperar
l’assentament així com també la documentació adjunta digitalitzada.

La recuperació de la safata pot seguir procediments diferents segons l’assentament :

Quan l’oficina destí pot recuperar l’assentament de la safata ja li informa la destinació de l’òrgan gestor
perquè aquest pugui descarregar-se els documents.

Admissió de la documentació que arriba d’oficines d’altres administracions públiques

No porta la documentació 
digitalitzada perquè no s’ha 

completat el procés o la 
documentació té un format 

que no permet la 
digitalització.

No es podrà recuperar i 
distribuir fins que no 

arribi la documentació 
via correu

Porta documentació adjunta 
digitalitzada però no tota ja 
que algun dels documents, 

que te un format que no 
permet la digitalització.

No es podrà recuperar i 
distribuir fins que no 

arribi la resta de 
documentació via 

correu

Porta tota la 
documentació adjunta 

digitalitzada.

Es pot recuperar

Ens locals catalans

• Recuperació per safata de 
Petició genèrica de s@rcat

• Es pot consultar i accedir als 
documents des d’EACAT

Tramesa 
genèrica

Administracions de fora de 
Catalunya

• Recuperació des d’EACAT
• S’ha de consultar i accedir 

als documents des d’EACAT
• Aplica el criteri dels semàfors

Tramesa 
SIR
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4.6. Distribució i tramesa de la documentació

4. Registre d’entrada

Distribució de la documentació a l’òrgan gestor
Per la tramesa de la documentació a l’òrgan gestor cal aplicar el següent criteri:

En els cas que hi hagi documentació que, pel seu format o suport, no s’hagi pogut digitalitzar, la
tramesa es farà per valisa o correu postal. Igualment, si l’oficina destí no està integrada a SIR també
es farà la tramesa per correu postal a l’OFICINA DESTÍ, sense digitalitzar la documentació.

Així mateix, en el cas de documentació que s’adreça a d’altres administracions públiques, si es
tracta de documentació d’una persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i que
el personal de registre l’ha admès prèvia signatura de la diligència, s’enviarà en paper sense digitalitzar
i per correu postal.

Responsabilitats dels òrgans gestors

Departament o organisme 
de la Generalitat

Els òrgans gestors 
accedeixin a s@rcat, amb 
perfil Usuari intern, cerquen 

els assentaments que 
tenen adreçats i es 

descarreguin la 
documentació i el rebut.
Alternativament, aquesta 
tasca la pot fer la mateixa 

oficina de registre i desar els 
documents en carpetes de 

xarxa local compartides

És responsabilitat de l’òrgan gestor la descàrrega del document del punt de distribució del
registre (assentament de s@rcat o carpeta de xarxa) i desar-lo al seu expedient electrònic
corresponent. El registre no classifica ni arxiva documents a expedients.

L’exemplar que es diposita en el repositori temporal de còpies de la Generalitat té per
finalitat exclusivament la verificació del document a través del CSV, i en cap cas substitueix
l’obligació de la unitat receptora de descarregar el document compulsat i desar-lo al seu
expedient corresponent.

Una administració de fora 
de Catalunya 

EACAT- Tramesa 
interadministrativa (SIR) 

adjuntant les còpies 
autèntiques de tots els 

documents. 
Alternativament es podria 

enviar el rebut amb la 
relació de CSV i la URL de 

la Seu electrònica on es 
poden consultar però pot 
ser que no s’accepti per a 

la majoria d’ens 
destinataris.

Una altra administració 
catalana

EACAT – Tramesa 
genèrica adjuntant les 
còpies autèntiques o 
alternativament el rebut 
amb la relació de CSV i 

la URL de la Seu 
electrònica on es poden 

consultar.
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4.6. Distribució i tramesa de la documentació

4. Registre d’entrada

Distribució de la documentació als òrgans gestors de la Generalitat
Davant les dues opcions plantejades sobre si l’òrgan gestor és qui descarrega directament la
documentació o bé és l’oficina de registre qui la descarrega i la desa en unitats de xarxa compartides, en
el quadre següent es pot veure els punts forts i els punts febles d’ambdós sistemes.

Alternativament, s@rcat permet parametritzar un emmagatzemament automàtic en carpetes sftp o
en gestors documentals. Tot i així, cal tenir en compte la necessitat d’emmagatzemar en repositoris
diferents la documentació que es digitalitza adreçada a d’altres administracions públiques per enviar
després via Eacat.

Opcions Punts forts Punts febles

El registre no emmagatzema res,
sinó que són les unitats les que
accedeixen amb perfil usuari intern i
es descarreguen la documentació

 No hi ha trànsit de
documents

 Poc impacte de les errades
de destinació

– Resistència al canvi de les unitats
gestores.

El registre emmagatzema les còpies
autentiques en una unitat de xarxa
compartida. Es crea una carpeta
amb el codi d’assentament per al
grup de documents digitalitzats per
aquest

 Escenari més continuista ja
que ara ja es fa així per
petició genèrica. Genera
menys canvi organitzatiu

– Risc que hi hagi diverses còpies del
mateix document.

– Exigeix control de la gestió i
esborrat per part de les unitats
gestores.

– Risc en la protecció de dades al ser
directori obert a diverses unitats..

Es configura a nivell de l’oficina de
registre un directori sftp on es
bolcarien sense discriminar tots els
docs (digitalització i còpia autèntica)

 El registre no gestiona
documents

– Emmagatzema, digitalització i còpia
autèntica.

– Intervenció àrea TIC per habilitar
eines d'accés a aquestes carpetes
sftp.

– Cal afegir una configuració especial
a s@rcat per a poder discriminar la
documentació que ha d’anar a l’sftp
de la que no perquè és per enviar a
d’altres oficines o administracions.

Es configura a nivell d'oficina de
registre un enllaç a un gestor
documental on es bolcarien sense
discriminar tots els documents

 El registre no gestiona
documents

– Emmagatzema, digitalització i còpia
autèntica.

– Intervenció àrea TIC per
desenvolupar interfície amb s@rcat.

– Cal afegir una configuració especial
a s@rcat per a poder discriminar la
documentació que ha d’anar a l’sftp
de la que no perquè és per enviar a
d’altres oficines o administracions.
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4.6. Distribució i tramesa de la documentació

4. Registre d’entrada

Tramesa de la documentació a ens locals de Catalunya
Es poden donar dos casos en què cal utilitzar la Tramesa genèrica:

Abans de fer-la servir cal verificar que no existeix cap tràmit d’Eacat creat específicament per trametre
la documentació/informació que s’ha de fer arribar a l’ens de destí.

Tramesa de documentació que la ciutadania ha
presentat en una oficina de registre de la
Generalitat, adreçada a un ens local o una
Universitat pública

Tramesa de documentació
interadministrativa d’òrgans o
organismes de la Generalitat cap a
ens locals

Límit de pes
En tots els casos, el 
límit de pes pel conjunt 
de documents que 
s’adjunten en el mateix 
formulari és de 5MB. 
Alterntivament es pot 
enviar per finestreta de 
registre.

Enviament alternatiu a través
de Finestreta de registre
Alternativament a annexar els
documents adjunts en el formulari
es pot anar a la pestanya Tràmits i
seleccionar “Finestreta de
Registre”. A continuació s’ha
d’annexar el formulari signat. Es
poden annexar documents annexos
per separat. En finalitzar, prémer
l’opció “Tramitar”. Pels documents
annexos que s’adjunten al formulari,
el límit de pes és: màxim 10
documents que poden pesar màxim
10 MB cadascun.

Accedir a Eacat
Per crear una Tramesa Genèrica, 
primer hem de cercar-la accedint 
a Eacat, prement la pestanya 
Tràmits i prement l’accés de la 
dreta del quadre Tramesa 
genèrica 

Documentació interadministrativa
Si la Tramesa genèrica trasllada documentació interadministrativa 

no caldria fer un registre de sortida ja que es faria automàtic 
contra l’oficina de registre dels serveis centrals del Departament 
que fa la tramesa. Cal marcar la casella “Interadministratiu”

Documentació 
registrada en oficina 
de registre
Si es crea una 
Tramesa genèrica per 
traslladar 
documentació 
registrada d’entrada a 
l’oficina de registre 
emissora, cal informar 
el número de 
l’assentament de 
registre, data i hora, i 
marcar la casella 
“Presencial”.

Crear una 
Tramesa 
Genèrica

1

2

4

5

3
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4.6. Distribució i tramesa de la documentació

4. Registre d’entrada

Tramesa de la documentació a administracions públiques de fora de Catalunya
Aquesta tramesa es gestiona mitjançant l’opció Intercanvi de registres amb administracions
públiques no catalanes d’EACAT. Es poden donar dos casos en què cal utilitzar-la:

Els passos a seguir en la tramesa de documentació a administracions fora de Catalunya són:

Accedir a 
Eacat

Seleccionar 
l’oficina destí

Emplenar el 
formulari de 
la tramesa 

Fer la tramesa 
del formulari

Situacions 
excepcionals

Anar a la pestanya Tràmits i prémer la finestra de la dreta “Intercanvi de registres amb
administracions públiques no catalanes”.

Tenint en compte que l’obligatorietat dels camps la marca el que s’hagi seleccionat en la
casella “Interadministrativo” o “Presencial”.

Cal tenir en compte que la taula amb la llista d’oficines de registre no segueix unes pautes
d’estil estandarditzades i la denominació dels diferents oficines pot seguir criteris
diferents o contenir només inicials. En cas de no trobar l’oficina a la que es vol dirigir la
documentació, es pot buscar la de l’ens jeràrquic superior i s’enviarà la documentació. hi ha
un Excel al mateix EACAT que s’actualitza setmanalment amb les possibles destinacions
EACAT, Tramesa intercanvi de registres, segon enllaç dins l'Ajuda

Anar a la pestanya Tràmits i a l’opció Finestreta de registre. Numero màxim de
documents (inclòs el formulari PDF presentat), és de 5. No es poden superar els 10MB
per document. En total, es poden pujar fins a 15MB. Si el volum de la documentació
annexa supera les 15 MB, cal fer diverses trameses i un formulari de tramesa diferent per a
cadascuna. Hi ha un únic assentament d’entrada de s@rcat que inclourà tota la
documentació digitalitzada i només es divideix la tramesa, indicant en el camp de
número de registre el número d’assentament seguit de -1,-2,etc.

Quan es tracta d’un sobre tancat amb una oferta; d’un document amb format que no és A4,
de documentació enquadernada; de documentació emmagatzemada en un dispositiu (tipus
DVD o llapis de memòria, en tots els casos, s’enviarà la documentació en paper o el
suport, per correu postal a l’OFICINA DESTÍ Si és adreçat a d’altres administracions
públiques es farà la tramesa genèrica o la tramesa interadministrativa especificant que la
documentació s’envia en suport paper.

Pel cas de presentació de documentació en paper de col·lectius obligats amb diligència,
s’enviarà només la documentació en paper sense fer la tramesa per Eacat.

Tramesa de documentació que la 
ciutadania ha presentat en una oficina de 

registre
En aquest cas es procedirà a fer el procés 

de registre i digitalització per s@rcat 
però amb la particularitat de què 

forçosament les còpies autèntiques 
generades s’han de desar en una unitat 

de xarxa per a poder fer la tramesa via 
Eacat. S’anomena tramesa tipus 

“Presencial”.

Tramesa de documentació interadministrativa de la 
Generalitat cap administracions de fora de 

Catalunya

En aquest cas no escau fer registre de 
sortida, ja que la tramesa el genera 

automàticament contra l’oficina de registre dels 
serveis centrals del Departament  o organisme 
(cas que tingui gestió autònoma). S’anomena 

tramesa tipus Interadministrativa. 
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4.6. Distribució i tramesa de la documentació

4. Registre d’entrada

Seguiment posterior de les trameses a administracions de fora de Catalunya

Les trameses a les administracions de fora de Catalunya, que s’efectuen a través de la integració amb el
Sistema d’Intercanvi de Registres (SIR) requereixen d’un seguiment posterior de l’èxit de l’arribada a
l’òrgan destinatari. El sistema SIR té una complexitat quant a connectivitats entre les diferents
administracions receptores que eleva el risc d’incidències amb possibles demores en l’arribada i
acceptació de la documentació per part dels òrgans destinataris.

Per tant, és necessari fer un seguiment periòdic de totes les trameses SIR que es fan en cada
oficina de registre i garantir que dins la llista d’estats, en la data i hora més recents estan en estat
“Confirmat”

Mentre no està confirmada l’arribada a l’òrgan competent, els estats què es poden trobar les trameses
són els següents:

Per obrir incidència al suport tècnic de CAOC, hi ha diverses opcions:
 Anant a l’adreça aoc.cat/suport
 Prement la pestanya Suport de la pantalla d’identificació
 Prement la icona ? de la pantalla principal d’Eacat.

Un cop arribada a la pantalla de Suport, caldrà prémer el botó Petició del marge superior.

Pels altres estats o en cas de dubte, es pot trucar al registre destinatari i confirmar si ha arribat o no.

“Esperant confirmació”
Significa que està 

pendent que registre 
destinatari accepti la 

tramesa.

“Error. No se puede
alcanzar el destino”

Normalment hi ha 
problemes per connectar 
amb registre destinatari. 

S’ha de solucionar en un-
dos dies. Sinó obrir 

incidència al suport tècnic 
del CAOC.

“Processant”
Significa que hi ha una 

incidència en la tramesa 
des de CAOC. Cal 

esperar i si al dia següent 
no s’ha resolt, obrir 

incidència al suport tècnic 
del CAOC.
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4.7. Rebuda de la documentació d’administracions de fora de
Catalunya

4. Registre d’entrada

Rebuda de la documentació que s’ha presentat en els registres electrònics de les administracions de fora
de Catalunya

Diàriament cal recuperar aquella documentació provinent dels registres electrònics de les administracions
de fora de Catalunya. Es poden donar dos casos:

Els passos a seguir en la recepció d’aquesta documentació són:

Hgjhgf

Accedir a 
Eacat

Cerca dels 
assentaments

Acceptació 
dels 

assentaments

Generació de 
l’assentament 

d’entrada a 
s@rcat

Distribució de 
la 

documentació 
adjunta a 

l’assentament

Anar a la pestanya Tràmits i després a la pestanya “Pendent de confirmar SIR”.

Cal accedir a cadascun dels assentaments en estat Pendent, descarregar la documentació
si escau i fer una de les 3 accions: Acceptar cas que estigui correctament dirigit, Rebutjar
en cas que la documentació no estigui ben digitalitzada o hagi una errada en la destinació o
Reenviar en cas que hagi una errada en la destinació però es coneix el destí correcte.

Es visualitzarà una llista de tots els assentaments que han arribat tant si ja s’han acceptat
com si estan Pendents. Es pot afegir un filtre per Estat=Pendent.

Només amb l’acció d’Acceptar, es genera automàticament un assentament d’entrada
a s@rcat contra l’oficina dels serveis centrals del Departament o de l’organisme cas que
tingui la gestió autònoma dels assentaments SIR.

Cal revisar la informació de l’assentament generat i concretar més la informació dels
camps Data de presentació, Assumpte, Procedència i Destinació.

La documentació adjunta als assentaments que arriben per SIR/ORVE, no
s’incorpora automàticament a l’assentament de s@rcat. Cal que la unitat destinatària
accedeixi i se la descarregui des d’Eacat o alternativament el personal de l’oficina de
registre la pot descarregar i emmagatzemar-la en unitats de xarxa compartides, seguint el
mateix procediment que per la documentació de la Petició o Tramesa genèriques.

Rebuda de documentació que la 
ciutadania ha presentat en una oficina de 

registre

Rebuda de documentació interadministrativa 
d’administracions de fora de Catalunya cap a la 

Generalitat
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5. Registre de sortida

Procés de registre
Notificacions
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5.1 Procés de registre

5. Registre de sortida

Pel que fa al registre de sortida de documents, l’article 16 de la Llei 39/2015 li atorga un caràcter
potestatiu ja que reconeix la garantia que aporta el sistema de notificació electrònica i posada a
disposició en la Seu electrònica quant al control de la pràctica de la notificació pels òrgans gestors.

La mateixa Llei preveu que tota comunicació o notificació s’ha de fer en tots els casos per mitjans
electrònics independentment de la naturalesa de la persona interessada (física o jurídica).

En el cas de les persones físiques, per defecte sempre es farà la notificació electrònica que es
posarà a disposició en la Seu electrònica i, a més, se’ls enviarà còpia en paper. Les persones físiques
poden triar en tot moment, si només volen rebre notificacions electròniques o si addicionalment volen ser
notificades en paper.

Tampoc no s’han de registrar els documents de correspondència que es trametin entre unitats adscrites a
una mateixa oficina de registre.

Tot i que la gestió de les notificacions electròniques, no és una funció de l’oficina de registre, en aquest
apartat s’especifiquen els aspectes més rellevants del nou sistema de notificacions que estableixen
la Llei 39/2015 i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic
per a familiaritzar i aportar coneixement al personal de les oficines.

1) En general, no cal registrar de sortida les trameses amb caràcter 
informatiu o de sol·licitud d’informació o la simple tramesa de documentació

2) Les comunicacions o notificacions de procediments administratius s’han de fer 
sempre per mitjans electrònics. La notificació electrònica es considera un 
document original.

4) Es trametrà pel servei Tramesa genèrica d’EACAT la documentació que 
s’adreça a entitats de l’administració local de Catalunya

4) S’utilitzarà l’e-Valisa en els casos que calgui registrar la sortida en la 
correspondència entre unitats i òrgans de l'Administració de la Generalitat

5) Es trametrà pel servei Intercanvi de registres amb administracions 
públiques no catalanes d’EACAT la documentació que s’adreça a les 
administracions fora de Catalunya

3) Només les persones físiques interessades en el procediment tenen dret a 
rebre una còpia autèntica en paper de la notificació o comunicació

6) També es farà la tramesa per correu electrònic, e-Valisa o tràmit 
EACAT de la documentació que no és susceptible de ser 
digitalitzada i s’avisarà que la documentació adjunta es tramet per 
valisa interna, departamental o correu postal, segons escaigui.



Manual de procediment de registre segons la Llei 39/201547

5.1 Procés de registre

5. Registre de sortida

Taula resum del tipus de comunicacions segons la persona destinatària:
Destinataris

Registre de 
sortida

Obligats 
art.14.2 i no 

obligats amb 
consentiment

Obligats art. 
14.2 primer 

cop s/e-correu 
conegut o no 

obligats

Adm. 
Generalitat

Adm. Locals 
Catalunya

AGE i 
Adm. no 
catalanes

Poder 
legislatiu i 
judicial*

Comunicacions 
simples

No (llevat que el 
mitjà de tramesa 

el generi 
automàticament)

e-correu paper e-correu

Tràmit 
específic 
EACAT o 
Tramesa 
genèrica

Tramesa 
SIR

Paper, e-
correu o 
sistema 

electrònic 
específic

Notificacions i 
comunicacions Si e-Notum e-Notum i paper e-Valisa

Tràmit 
específic 
EACAT o 
Tramesa 
genèrica

e-Notum

Paper o 
sistema 

electrònic 
específic

Documentació interadministrativa Comunicacions o notificacions, i documents 
dirigits a persones físiques

Són originals signats electrònicament per 
l’òrgan o persona que els emet. Aquest document 
sol tenir format pdf signat i no s’ha d’imprimir en 

paper perquè perd la seva validesa. Aquests 
documents sempre s’han d’enviar per mitjans 

electrònics.

S’ha de generar una còpia autèntica de la 
resolució que és la que s’adjunta a la notificació 
electrònica i que es posarà a disposició en la 
Seu electrònica. Si una persona física, demana 

ser notificada en paper s’enviarà una impressió en 
paper de la resolució que ja té format de còpia 

autèntica.

Pràcticament desapareixerà el registre de sortida manual:

En cas d’haver de registrar de sortida un document electrònic que no s’ha enviat per les
aplicacions esmentades, no s’estamparà el segell de sortida en una còpia impresa del
document, sinó que es farà registre al s@rcat i s’emetrà un rebut en format
electrònic que s’adjuntarà al document signat electrònicament. La tramesa s’ha de fer
per mitjans electrònics, i en cas que es vulgui fer la tramesa en paper, s’ha de fer una
còpia autèntica del document signat digitalment i, en aquest cas, sí que se li podrà
estampar el segell de registre de sortida.

Cas de persones físiques a les que se’ls ha emès la notificació electrònica, no s’haurà de fer
nou registre de sortida, sinó que la notificació en paper tindrà el mateix número de registre que
la notificació electrònica. Es pot adjuntar, a la còpia autèntica de la resolució o a la còpia de la
notificació, l’evidència de la posada a disposició electrònica que ja inclou el número del registre
de sortida o perquè tingui constància del registre de sortida se li pot adjuntar l'evidencia
electrònica que genera EACAT.

*si no estan integrats al sistema de comunicació de registres
Format dels documents que s'envien amb registre de sortida

Quines sortides hauria de fer l’oficina de registre?
La majoria de les trameses de documentació que requereixin registre de sortida es porten a terme per
aplicacions que ja fan el registre de sortida de forma automàtica (e-valisa, serveis EACAT, e-
Notum).
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5.2 Notificacions

5. Registre de sortida

Pràctica de la notificació
D’acord amb la Instrucció 4/2017 de la SAFP i l’Ordre PDA/21/2019 i l’article 74 del Decret 76/2020 de 4
d’agost d’Administració Digital, el sistema per a la pràctica de les notificacions a la Generalitat és la
compareixença de la persona interessada o el seu representant a la seu electrònica.

Les resolucions i els actes administratius s’han de notificar a les persones interessades
en els deu dies següents a la data que s’hagin dictat.

Les notificacions es practicaran sempre per mitjans electrònics i només per aquesta via si la
persona interessada és un subjecte obligat reconegut en l’article 14 de la Llei 39/2015, llevat
que concorrin alguna de les excepcions següents:
la persona interessada o el seu representant comparegui en una OAC i sol·liciti la notificació
personal en el mateix moment
Sigui necessari el lliurament directe per un empleat públic per assegurar l’eficàcia de
l’actuació administrativa
Sigui materialment impossible perquè l’acte que es notifica va acompanyat d’elements no
susceptibles de conversió en format electrònic o contingui mitjans de pagament a favor dels
obligats, com els xecs
En aquells casos que no sigui possible la notificació electrònica ni en paper, es pot fer de
qualsevol manera adient i per qualsevol mitjà que permeti considerar-la vàlida.

En aquest sentit, amb independència del mitjà que s’utilitzi, les notificacions seran vàlides
sempre que permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, llur
recepció o accés per l’interessat o el seu representant, la data i hora, el contingut íntegre i la
identitat fidedigna del remitent i destinatari.

L’acreditació de la notificació realitzada s’incorporarà a l’expedient.

En aquells procediments iniciats d’ofici que la persona destinatària sigui un subjecte obligat i no
es disposi o desconegui l’adreça electrònica i/o el telèfon mòbil o dispositiu electrònic per
realitzar l’avís de posada a disposició, també es pot notificar en paper al domicili que li
consti a l’Administració, incloent un peu de notificació segons model annex 2 de la Circular
4/2017.

En qualsevol cas, però, la manca de l’avís per desconeixement de l’adreça, mòbil o
dispositiu electrònic o per error en els mateixos no afecta la validesa de la notificació.
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Notificacions en 
paper

En els supòsits que calgui fer una notificació en paper, igualment es portarà a terme la
posada en disposició a la Seu electrònica, generant la notificació electrònica per e-
Notum i l’assentament registral corresponent: Per tant, la notificació en paper durà el
mateix registre de sortida que la notificació electrònica.
Cal incorporar a la notificació en paper un text informatiu conforme s’ha posat a
disposició l’acte a la seu electrònica.

Notificacions a 
d’altres 

administracions

Quan les notificacions van adreçades a d’altres administracions públiques catalanes, es
practicaran a través de la plataforma Eacat.
Quan es tracti a l’AGE o una administració de fora de Catalunya, es farà sevir l’e-Notum,
si no, excepcionalment, es farà la notificació en paper.

Notificació per 
compareixença

Quan la persona interessada o el seu representant comparegui espontàniament a les OAC
amb funcions d’assistència en matèria de registre i sol·liciti la notificació personal en aquell
moment, el personal habilitat accedirà a la seva Àrea Privada per obtenir la resolució
o acte que es notifica i facilitar-lo a l’interessat o representant. El personal no habilitat pot
assistir al ciutadà perquè aquest accedeixi a la notificació en un punt de servei.
La persona interessada que ha comparegut, haurà de signar l’autorització per
l’accés del personal informador a la seva resolució (amb id-cat Mòbil o certificat digital o
signatura biomètrica) i la notificació es donarà per practicada. S’haurà deixar constància de
la data i hora en que la persona interessada ha rebut aquesta notificació, enviant a
posteriori el document d’autorització a l’òrgan gestor, via correu electrònic o desant-lo en
una unitat de xarxa, perquè l’adjunti al expedient.

Notificació per 
publicació

S'han de publicar en el BOE les notificacions quan es desconeguin els interessats
en el procediment o hagin resultat infructuoses.
En el cas que el destinatari sigui una pluralitat indeterminada de persones o quan es tracti
d'actes integrants d'un procediment selectiu o de concurrència competitiva, la notificació es
substituirà per la publicació en el DOGC i a e-Tauler de manera obligatòria.
En el cas dels actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, han de ser
objecte de publicació al tauler d'anuncis o mitjançant edictes, s'emprarà l’E-tauler com a
forma de publicació a la Seu electrònica.

Notificació a 
l’adreça 

electrònica 
habilitada (DEH)
de la Generalitat

Aquest sistema es basa en la creació, per part de l’AGE, d’una adreça de correu electrònic
per a persones jurídiques i administracions públiques que es correspon amb el seu CIF i
on dipositarà totes les notificacions dels seus actes administratius adreçats a aquella
persona o administració.
Hi ha una DEH única per tota la Generalitat i DEH per a cadascun dels organismes
del seu sector públic que tenen CIF diferent.
La DGAC, és la unitat habilitada per accedir a la DEH de la Generalitat. Els
organismes amb CIF diferent, gestionaran les seves pròpies habilitacions

Notificació al 
Punt d’Accés 
General (PAG)

de la Generalitat

El Punt d’Accés General és l’equivalent a la carpeta de la Generalitat on la resta
d’administracions públiques posen a disposició les seves notificacions adreçades a
la Generalitat com a mitjà alternatiu a l’ús de la DEH.
La gestió diària de les notificacions segueix el mateix procediment que per la DEH

5.2 Notificacions

5. Registre de sortida

Modalitats de les notificacions

Tipus de notificació Descripció
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6. Apoderaments

Definició
Procediment de registre d’apoderaments
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Definició

6. Apoderaments

Que és un apoderament apud acta?

És un acte administratiu que es plasma en un document mitjançant el qual les persones físiques i
persones jurídiques (poderdant) atorguen a tercers (apoderat) el poder per actuar davant
l’Administració de la Generalitat i els seus organismes vinculats o dependents, així com d’altres
administracions que s’hi adhereixin. L’atorgament d’aquest poder pot ser per a tots els actes inclosos en
un procediment o tramitació d’un expedient o per una part d’aquests actes. Article 79, 80, 81 i 82 del
DECRET 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

El procediment es regula en l’ORDRE GRI/79/2015, de 10 d'abril, per la qual es regula el Registre
electrònic general de la representació, adjunta els formularis per a gestionar aquest atorgament dels
apoderaments apud-acta.

Les OAMR han d’atendre i gestionar els atorgaments d’apoderaments apud-acta que es facin per
compareixença presencial en l’oficina. Es destaquen 3 aspectes:

L’òrgan competent ha
d’incloure en l’expedient
administratiu l’acreditació de
la condició de representant i
dels poders que té en el
moment de la tramitació.

Què ha d’incloure?

S’entén acreditada la
representació efectuada
mitjançant l’apoderament
apud- acta ja sigui per
compareixença personal a
les OAC amb funcions
d’assistència en matèria de
registre o de manera
electrònica a la seu
electrònica corresponent o a
través de l’acreditació de la
inscripció al registre electrònic
d’apoderaments de
l’Administració Pública
competent.

Acreditació de l’apoderament
Els registres electrònics
d’apoderaments han de ser
interoperables.

Interoperabilitat
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Procediment de registre d’apoderaments

6. Apoderaments

Procediment de registre d’apoderaments

Els registres d’apoderament han de contenir:

Tipus de poder segons les facultats que atorgui

Període de temps pel
qual s’atorga el poderData d’inscripció

Nom i cognoms o denominació o
raó social, DNI, número
d’identificació fiscal o document
equivalent del poderdant

Nom i cognoms o denominació
o raó social, DNI, número
d’identificació fiscal o document
equivalent de l’apoderat.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ordena a les administracions aprovar els 
models de poders inscriptibles al registre (veure Models en l’Annex d’aquest Manual).

El poders que s’inscriuen al registre electrònic tenen una validesa màxima de 5 anys des de 
la data d’inscripció. Abans de la finalització del termini el ponderant pot revocar o prorrogar el 
poder. La pròrroga té una validesa màxima de cinc anys.

Les sol·licituds d’inscripció del poder, revocació o pròrroga es poden presentar davant de 
qualsevol administració i seran vigents (tindran efectes) des de la data d’inscripció.

L’apoderament apud acta s’ha d’atorgar mitjançant compareixença electrònica a la Seu 
electrònica corresponent fent ús dels sistemes de signatura electrònica que preveu la llei 
39/2015 o be compareixent en una OAC amb funcions d’assistència en matèria de registre.

Els poders inscrits en el registre han de correspondre a les següents tipologies:

Altres aspectes a tenir presents

Poder general on l’apoderat pot actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació 
administrativa i davant qualsevol Administració. 

Un poder on l’apoderat pot actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació 
administrativa davant una administració o organisme concret.

Un poder on l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant per uns tràmits concrets.
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Procediment de registre d’apoderaments

6. Apoderaments

Aplicació a les OAC amb funcions d'assistència en matèria de registre

Quina gestió s’ha de fer en l’oficina?

Donar d’alta la
representació en
l'aplicació
“Representa”

Revisió

Registre

Alta

Revisió de la petició i
documents identificadors
de les dues parts

Digitalització des de
PICA

Els formularis per a la gestió dels atorgaments, modificacions i renúncies dels
apoderaments apud-acta es poden trobar a l’Annex d’aquest Manual i a Rere
el Taulell.

La sol·licitud d’inscripció és digitalitza i la persona informadora la inscriu
en el Representa.

Alternativament pot ser que s’aporti un document públic o document
privat amb signatura legitimada davant notari o sense aquesta
legitimació. Se seguirà el mateix procediment però d’aquest document
també s’ha de fer còpia autèntica i adjuntar-lo a l’expedient.

Qualsevol dubte o consulta respecte a algun dels documents que s’aportin i que
es doni durant el procés d’atenció, des de l’oficina d’atenció ciutadana es pot
demanar suport a l’assessoria jurídica corresponent.
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7. Cita prèvia

Casos i criteris en què es pot preveure la cita prèvia
Aplicació corporativa de Cita Prèvia
Protocol per a la posada en marxa de la cita prèvia en una nova
oficina
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7.1. Casos i criteris en què es pot preveure la cita prèvia

7. Cita prèvia

Casos i criteris en que es pot preveure la cita prèvia

Cita 
prèvia

Totes les oficines amb funcions d'assistència en matèria de registre i la resta d’oficines de registre 
han de tenir accés al programa que els permeti donar cites prèvies per la seva pròpia oficina i per 
la resta, així com per a poder gestionar cites que ja s'hagin donat. 

L'aplicació corporativa de cita prèvia permet la configuració adaptada a la realitat i
naturalesa de la tasca de cada oficina. També aporta una visió de cites prèvies
programades que permet gestionar els recursos de l'oficina.

Totes les OAC amb funcions d'assistència en matèria de registre i la resta Punts de registre
i digitalització han de tenir accés al programa que els permeti donar cites prèvies per la
seva pròpia oficina i per la resta, així com per a poder gestionar cites que ja s'hagin donat.

En les OACs amb funcions
d‘assistència en matèria de
registre s'atendrà
preferentment amb cita prèvia
per a totes les gestions. Això
ha de permetre una planificació
de l'atenció en benefici de la
ciutadania i també del personal
de l'oficina.

OAC

Per la resta d'oficines, es pot plantejar
una atenció amb cita prèvia en
franges horàries determinades per
tal de cobrir aquelles presentacions
que aporten molta documentació
annexa i que requereixen un temps
d'atenció més llarg o aquelles
presentacions que es facin durant la
mitja hora prèvia al tancament.

Punts de registre i 
digitalització

Criteris per 
a donar 
cita prèvia 
en 
documents 
de molt 
volum

 El criteri a seguir per a traslladar l’atenció a una franja amb cita prèvia és que la
persona presenti més de 5 documents i/o més de 60 pàgines.

 En aquest cas l’oficina de registre indicarà a la persona presentadora de la necessitat
de fer el registre amb cita prèvia i en una altra hora.

 Pel que fa a les presentacions de documentació en la mitja hora prèvia al tancament de
l’oficina, cal aplicar el procediment que s’estableix en el punt 2.4 d’aquest Manual.

 Tant les OAC amb funcions d'assistència en matèria de registre com la resta Punts de
registre i digitalització poden configurar la cita prèvia a la seva oficina per a tot
l’horari d’atenció o be per les franges on poden assumir l’atenció de persones
físiques que vulguin presentar una petició acompanyada d’un gran nombre de
documents annexos o bé diversos documents de moltes pàgines

Cita 
prèvia
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7.2. Aplicació corporativa i protocol de la cita prèvia

7. Cita prèvia

Aplicació corporativa de Cita Prèvia

Protocol per a la posada en marxa de la cita prèvia en una nova oficina

Enviament
documentació

S'envia als
responsables de la
nova oficina del
formulari de recollida
de dades, la guia
explicativa de com
emplenar-lo i dels
manuals de formació
per administradors i
agents d’atenció-
recepció.

.

Planificació

Planificació
formacions
administradors
oficina i Agents
d’atenció-
recepció.

Programa formació

Un cop validada la
configuració, es
programa una
formació
diferenciada per les
persones que faran
d'administrador i les
que faran d'agents
de recepció i
atenció.

Reunió prèvia

S’acostuma a fer
una reunió prèvia
per detectar
necessitats i explicar
el protocol

Administrador de l’oficina

És la persona que configura els paràmetres d'aplicació de la cita
prèvia per a cada oficina.

Agent d’atenció

És la persona que realitza l'atenció presencial. Pot fer les tasques
de l'agent de recepció i a més ha de fer les accions d'agafar la cita
quan comença l'atenció i tancar-la quan s'ha acabat.

Agent de recepció

És la persona que dóna noves cites i modifica o anul·la una cita ja
existent
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8. Administració electrònica

Que és l’administració electrònica?
Seu electrònica
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8.1. Que és l’administració electrònica?

8. Administració electrònica

L’Administració electrònica fa referència a la implementació de la gestió digital en els processos
de les administracions públiques, en dos vessants: des d'un punt de vista intern, de transformació de
l’administració de paper a una administració on els procediments i la documentació associada es trobin
digitalitzats, i des d'una perspectiva de les relacions externes, habilitant la via electrònica i telemàtica com
el mitjà per a la relació amb el ciutadà, d’altres entitats públiques i col·lectius.

Es tracta doncs d’una nova manera de fer i entendre l’esfera pública, amb un elevat potencial de millora
de la productivitat, de simplificació dels diferents processos del dia a dia que es donen en les
diferents organitzacions, i de transformació de la gestió pública cap a un nou paradigma més oberta,
transparent i eficient.

Les lleis 39 i 40 /2015 constitueixen la principal normativa que regula actualment l’administració
electrònica:

Relacions “ad extra” de les Administracions

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions 

públiques

Regula els drets i garanties mínimes que corresponen
a tots els ciutadans respecte l'activitat administrativa,
tant en la seva vessant de l'exercici de la potestat
d'autotutela com de la potestat reglamentària i la
iniciativa legislativa.
 Octubre 2016  Entrada en vigor Llei 39/2015 

excepte alguns requeriments.
 Octubre 2020  Entra en vigor el Registre 

electrònic únic, Registre d’apoderaments, Registre 
d’empleats públics, Punt d’accés general 
electrònic, i Arxiu electrònic únic.

Relacions “ad intra” de les 
Administracions

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic

Regula el règim jurídic administratiu,
aplicable a totes les administracions
públiques; el règim jurídic específic de
l'Administració General de l'Estat i les
relacions internes entre les
administracions públiques.

"El 4 de setembre de 2018 es va publicar al BOE el
Reial decret llei 11/2018 que concedeix una pròrroga
de l’entrada en vigor dels articles de la Llei 39/2015
referents al registre electrònic, registre electrònic
d’apoderaments, d’empleats públics, punt d’accés
general electrònic (PAE) i arxiu únic electrònic fins al 2
d’octubre de 2020."
"El 20 de febrer de 2019 es varen publicar al DOGC
les Ordres PDA 20/2019, de 14 de febrer, sobre les
condicions per a la posada en funcionament de la
tramitació electrònica i PDA 21/2019, de 14 de febrer,
per la qual es determina el sistema de notificacions
electròniques de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i del seu sector públic.”
L’Ordre PDA 20/2019 estableix la possibilitat
d’obligar a tramitar electrònicament als col·lectius
de l’article 14.2 per aquells procediments que ja
ofereixin la tramitació en línia. L’obligació s’ha de
publicar a la Seu electrònica en el contingut
informacional del tràmit i també en llista agrupada.
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8.1. Que és l’administració electrònica?

8. Administració electrònica

A la pràctica, l’administració electrònica es tradueix en l’ús d’aplicacions i eines que permeten la
tramitació telemàtica, de punta a punta, dels procediments administratius que duu a terme
l’administració.

A continuació es mostra el model conceptual de l’arquitectura tècnica de l’administració electrònica:

Aplicacions 
de tramitació 
de 
procediments

Portals web    
intranets

Eines d’administració electrònica

Gestor 
documental Plataforma de Gestió i 

Arxiu documental

Plataforma d’Integració i 
Col·laboració Administrativa (PICA)

Altres eines de tramitació 
específiques
 Tramitació de subvencions
 Gestió de la contractació
 Gestió economicofinancera 

i facturació
 Tramitador genèric
 Etc

Tramitadors de 
procediments de 

negoci

Registre 
d’empleats 

públics habilitats

Registre 
d’apoderaments

Expedients 
administratius 

electrònics

Portal web de l’organització

 Seu Electrònica
 Catàleg de 

procediments
 Carpeta del ciutadà
 Verificador de 

documents
 Perfil del contractant
 Portal de transparència

Identificació i 
signatura 

electrònica

Notificacions 
electròniques

Emissió de 
còpies 

autèntiques

Digitalització  
documents

Registre 
electrònic únic

Pagament 
electrònic

Registres:

Registre de 
convenis, registre 

d’entitats del sector 
públic, directori 

d’eines 
d’administració 
electrònica, etc.

OAC amb funcions d’assistència 
en matèria de registres 

Interoperabilitat de les eines 
d’administració electrònica Seguretat de la informació

Principis

Reutilització i transferència de 
tecnologia

Interoperabilitat de les dades

Comunicació i transmissió de 
documents Transparència

Catàleg Corporatiu 
de Processos
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8.2. Seu electrònica

8. Administració electrònica

Que és?
Tal i com es va indicar en el Decret 232/2013 que donava forma al naixement de la Seu electrònica,
aquesta va ser creada amb la intenció de ser el punt d’accés únic a disposició de la ciutadania i de
les empreses per poder realitzar els diferents tràmits amb l’Administració sense la necessitat del
personal informador ni d’estar en un lloc físic concret per poder realitzar-los, a la vegada que es
garanteix la confidencialitat i la conservació de les dades que s’hi gestionen. La seva creació i
implementació va ser un pas més cap a la major proximitat, transparència i eficàcia en la relació entre
Administració i la ciutadania.

Quins són els continguts necessaris en la Seu Electrònica?

Funcions de la Seu Electrònica

Iniciar tràmits i
realitzar 

consultes sobre 
l’estat de 

tramitació dels 
expedients

Accedir a la 
informació dels 
serveis i tràmits 

de l'Administració 
de la Generalitat

Accedir a la 
Bústia de 

contacte de la 
Generalitat per 

presentar 
consultes, 
queixes o 

suggeriments

Presentar 
documents en 

el Registre 
general 

electrònic

Consultar 
publicacions

d’actes 
administratius i 

altres 
informacions 

d’interès públic 
en el Taules 

electrònic

1/ Identificació seu 2/ Autoritat i 
competència

3/ Normativa 4/ Catàleg de 
tràmits

5/ Carpeta 
ciutadana 6/ Protecció de 

dades
7/ Queixes i 

suggeriments 8/ Avisos i talls de 
servei

9/ Identificació i 
signatura 10/ Autenticitat 

documents
11/ Documents 

interoperables
12/ Data i hora 

oficials

13/ Portal contractació 
pública 14/ Informació 

pública
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9. Annexos

Annex 1. Atenció a col·lectius article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015
Annex 2. Atenció als ens locals i prestadors de serveis
Annex 3. Model de formulari de custòdia de la documentació
Annex 4. Apoderaments
Annex 5. Cartell informatiu del tractament de dades personals
Annex 6. Model de declaració de presentació de documentació
no vinculada a un servei comercial
Annex 7. Model d’autorització del personal informador per la
tramitació atesa i l’accés i la pràctica de la notificació.
Annex 8. Cartell informatiu sobre acceptació i rebuig de la
documentació segons ens de destí
Annex 9. Cartell informatiu sobre l’actuació de l’oficina durant els
30 minuts previs al tancament
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Annex 1

Atenció a col·lectius art. 14 Llei 39/2015 i art. 3 Ordre PDA 20/2019

1.1. Document informatiu per lliurar a la persona presentadora (català)

Avís informatiu sobre presentació de documentació en paper per empreses i resta
de subjectes obligats a tramitar electrònicament

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques per
l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment comú de les administracions
públiques, poden presentar la documentació adreçada o relacionada amb tràmits de
l’Administració General de l’Estat, la resta de comunitats autònomes i els ens locals, tant els
catalans com els de fora de Catalunya, en les seus electròniques dels òrgans competents o en el
registre general electrònic de l’Administració General de
l’Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do).

Pel que fa a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i els ens que en depenen, els subjectes
esmentats i les persones físiques que exerceixin una activitat econòmica, professional,
empresaris individuals i autònoms, en els supòsits que estiguin obligats a la tramitació
electrònica, d’acord amb el que preveu l’article 3 de l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, estan
obligats a presentar la documentació en la seu electrònica corresponent (https://seu.gencat.cat).

Per a totes les persones obligades, a les que es fa referència en els paràgrafs anteriors, en el cas
que persisteixin en la seva voluntat de presentar la documentació en paper en aquesta oficina de
registre, serà condició imprescindible per a l’admissió de la documentació la incorporació i
signatura d’una diligència mitjançant la qual el personal de l’oficina farà constar que ha informat a
la persona presentadora de la seva condició de subjecte obligat i dels efectes de l’article
68.4 de la Llei 39/2015.

La diligència anirà signada per la persona de l’oficina que fa el registre i per la persona
presentadora (de qui es farà constar nom, DNI i, si escau, l’empresa a què representa o on
treballa) conforme n’ha estat assabentada.

Posteriorment la documentació presentada es trametrà en el mateix suport, juntament amb
la diligència, cap a l’òrgan destinatari.

Aquest procediment s’aplicarà també pels casos que una persona vingui a fer una o diverses
presentacions de documentació en què no és persona interessada en cap d’elles. Per acreditar
aquesta situació es demanarà la identificació a la persona que vingui a presentar-la.

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://seu.gencat.cat/
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Annex 1

Atenció a col·lectius art. 14 Llei 39/2015 i art. 3 Ordre PDA 20/2019

1.2. Document informatiu per lliurar a la persona presentadora (castellà)

Aviso informativo sobre presentación de documentación en papel por parte de
empresas y demás sujetos obligados a tramitar electrónicamente

Los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas por el
artículo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento común de las
administraciones públicas, pueden presentar la documentación dirigida o relacionada con
trámites de la Administración General del Estado, el resto de comunidades autónomas y los entes
locales, tanto los catalanes como los de fuera de Cataluña, en las sedes electrónicas de los
órganos competentes o en el registro general electrónico de la Administración general del Estado
(https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do).

En cuanto al ámbito de la Generalidad de Cataluña y sus entes dependientes, dichos sujetos y
las personas físicas que ejerzan una actividad económica, profesional, empresarios individuales y
autónomos, en los supuestos que estén obligados a la tramitación electrónica, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 3 de la Orden PDA/20/2019, de 14 de febrero, están obligados a presentar
la documentación en la sede electrónica correspondiente (https://seu.gencat.cat).

Para todas las personas obligadas, a las que se hace referencia en los párrafos anteriores, en
caso de que persistan en su voluntad de presentar la documentación en papel en esta oficina de
registro, será condición imprescindible para la admisión de la documentación la incorporación y
firma de una diligencia mediante la cual el personal de la oficina hará constar que ha informado a
la persona presentadora de su condición de sujeto obligado y de los efectos del artículo 68.4 de
la Ley 39/2015.

La diligencia irá firmada por la persona de la oficina que hace el registro y por la persona
presentadora (de quien se hará constar nombre, DNI y, en su caso, la empresa a la que
representa o donde trabaja) conforme ha sido informada.

Posteriormente la documentación presentada se enviará en el mismo soporte, junto con la
diligencia, hacia el órgano destinatario.

Este procedimiento se aplicará también para los casos que una persona venga a hacer una o
varias presentaciones de documentación en la que no es interesada en ninguna de ellas. Para
acreditar esta situación se pedirá la identificación a la persona que venga a presentarla.

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://seu.gencat.cat/
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Annex 1

Atenció a col·lectius art. 14 Llei 39/2015 i art. 3 Ordre PDA 20/2019

1.3. Diligència per a la presentació de documentació en oficines (català)

DILIGÈNCIA

(Nom i cognoms de la persona de registre) adscrit/a a l’oficina de registre del Departament de
(departament)/organisme) ha informat al/la senyor/a (nom de qui presenta), amb DNI número
(DNI de qui presenta);

 que és persona física que realitza una activitat econòmica, professional, empresari/a individual
o autònom/a;

 que actua com a representant o empleat/da de l’empresa (nom empresa gestoria, etc);

i que presenta un/a (tipus document) adreçat/da a (administració destinatària) que, d’acord amb
els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i l’article 3 de l’Ordre de la Generalitat PDA/20/2019, de 14 de
febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica,
correspon a una tramitació per la qual està obligat/da a relacionar-se amb les administracions
públiques a través de mitjans electrònics, sense que estigui previst el supòsit de presentació en
paper en aquesta oficina.

Aquest fet es comunica a la unitat (òrgan destinatari de la documentació) a l'efecte del que
estableix l’article 68.4 de l’esmentada Llei 39/2015 i aquesta diligència s’adjunta a la
documentació presentada.

Localitat, data

He estat informat/da per l’oficina de registre

(signatura presentador/a) (signatura registrador/a oficina)
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Annex 1

Atenció a col·lectius art. 14 Llei 39/2015 i art. 3 Ordre PDA 20/2019

1.4. Diligència per a la presentació de documentació en oficines (castellà)

DILIGENCIA

(Nombre y apellidos de la persona de registro) adscrito / a la oficina de registro del
Departamento de (departamento) / organismo) ha informado al / la señor / a (nombre de quien
presenta), con DNI número (DNI de quien presenta);

 que es persona física que realiza una actividad económica, profesional, empresario / a
individual o autónomo / a;

 que actúa como representante o empleado / a de la empresa (nombre empresa gestoría, etc);

y que presenta un / a (tipo documento) dirigido / a (administración destinataria) que, de acuerdo
con los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas y el artículo 3 de la Orden de la
Generalidad PDA / 20/2019, de 14 de febrero, sobre las condiciones para la puesta en
funcionamiento de la tramitación electrónica, corresponde a una tramitación por la que está
obligada/do a relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos,
sin que esté previsto el supuesto de presentación en papel en esta oficina.

Este hecho se comunica a la unidad (órgano destinatario de la documentación) a efectos de lo
establecido en el artículo 68.4 de la citada Ley 39/2015 y esta diligencia se adjunta a la
documentación presentada.

Localidad, fecha

He sido informado / a por la oficina de registro

(Firma presentador / a) (firma registrador / a oficina)
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Annex 1

Atenció a col·lectius art. 14 Llei 39/2015 i art. 3 Ordre PDA 20/2019

1.5. Diligència per documentació que arriba per correu postal (català)

DILIGÈNCIA

(Nom i cognoms de la persona de registre) adscrit a l’oficina de registre del Departament de /
(Nom organisme) ha recepcionat la documentació que ha arribat per correu postal a nom de
l’empresa (nom empresa gestoria, etc.) i que presenta un (tipus
document) adreçat a (administració destinatària).

Aquest fet es comunica a la unitat (òrgan destinatari de la documentació) als efectes que
estableixen els articles 14.2, 16.8 i 68.4 de la Llei 39/2015 i l’article 3 de l’Ordre PDA/20/2019, i
s’adjunta a la documentació presentada.

Localitat, data

Per l’oficina de registre

(signatura registrador/a oficina)

1.6. Diligència per documentació que arriba per correu postal (castellà)

DILIGENCIA

(Nom i cognoms de la persona de registre) adscrito a la oficina de registro
del Departamento de / (Nom organisme) ha recepcionado la documentación que ha
llegado por correo postal a nombre de la empresa (nom empresa gestoria, etc.) y que presenta
un (tipus document) dirigido a (administració destinatària).

Este hecho se comunica a la unidad (òrgan destinatari de la documentació) a los efectos que
establecen los artículos 14.2, 16.8 i 68.4 de la Ley 39/2015 y el artículo 3 de la Orden
PDA/20/2019 y se adjunta a la documentación presentada.

Localitat, data

Por la oficina de registro

(signatura registrador/a oficina)
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Annex 2. Atenció als ens locals i prestadors de serveis

Procediment d’actuació en relació a la presentació de documentació en les oficines de registre de
la Generalitat per part d’ens locals o d’altres ens de la Generalitat de Catalunya. (adreçat al
personal de les oficines de registre)

L’article 3.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el següent:

“ Les administracions públiques s’han de relacionar entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i 
entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i seguretat 

dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d’elles, han de garantir la protecció de les dades de 
caràcter personal i han de facilitar preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats. “

Aquesta Llei ja ha entrat en vigor en la totalitat dels seus preceptes i les oficines de registre han de vetllar
per l’aplicació de l’esmentat article en la gestió diària del registre d’entrada i sortida. Concretament i pel
que fa al registre d’entrada de documentació:

Registre presencial. S’ha de rebutjar la documentació que es presenti quan es donin els següents
supòsits:

1. Ens local com a part interessada. Un ens local (ajuntament, consell comarcal o organismes
vinculats a aquests) que presenta una sol·licitud o comunicació, en paper, en el que és part
interessada, adreçada a la Generalitat, un altre ens local o una altra administració pública.

2. Ens local presenta documentació de la ciutadania que ja ha registrat. Un ens local (ajuntament,
consell comarcal o organismes vinculats a aquests) que presenta una sol·licitud o comunicació en
paper d’una persona física, adreçada a la Generalitat, uns ens local o una altra administració
pública i que ha estat registrada d’entrada en el registre d’aquest ens.

3. Ens local presenta documentació de la ciutadania sense registrar i sense autorització. Un ens
local (ajuntament, consell comarcal o organismes vinculats a aquests) que presenta una sol·licitud o
comunicació en paper d’una persona física, adreçada a la Generalitat, uns ens local o una altra
administració pública sense registrar d’entrada i sense la corresponent autorització de la persona
interessada.

4. Ens prestador de serveis presenta documentació de la ciutadania sense registrar i sense
autorització. Qualsevol ens adscrit o prestador de serveis de la Generalitat, que presenta una
sol·licitud o comunicació en paper d’una persona física, adreçada a la Generalitat, uns ens local o
una altra administració pública sense registrar d’entrada i sense l’autorització de la persona
interessada.

En tots els casos, se li pot lliurar el document informatiu d’aquest mateix Annex.

Registre de la documentació que arribi per correu postal. En els casos anteriors, si la documentació
ha arribat per correu postal, es rebutjarà i retornarà a l’emissor sense registrar i utilitzant el correu postal,
acompanyada del document informatiu d’aquest mateix Annex.

2.1. Procediment d’actuació
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Annex 2. Atenció als ens locals i prestadors de serveis

Informació sobre la presentació de documentació per part dels ens locals i altres prestadors de
serveis adscrits a la Generalitat de Catalunya

L’article 3.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el següent:

“ Les administracions públiques s’han de relacionar entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i 
entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i seguretat 

dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d’elles, han de garantir la protecció de les dades de 
caràcter personal i han de facilitar preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats. “

Aquesta Llei ja ha entrat en vigor en la totalitat dels seus preceptes i les oficines de registre han de vetllar
per l’aplicació de l’esmentat article en la gestió diària del registre d’entrada i sortida.

Per aquest motiu us retornem la documentació en paper que volíeu registrar en aquesta oficina de registre
atès que no es compleixen els requeriments de l’article 3.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, quant a l’obligatorietat que tenen les administracions públiques a relacionar-se
entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans
electrònics.

Us relacionem a continuació el procediment que heu de seguir per a la presentació de la documentació
segons on s’hagi de destinar.

 Documentació adreçada a l’Administració de la Generalitat on el vostre ens és part interessada o
documentació de persones físiques que s’han registrat d’entrada en el registre de l’ens la
documentació s’ha d’enviar utilitzant el tràmit específic o be la Tramesa genèrica d’EACAT i
adjuntant tota la documentació en format digitalització segura o còpia autèntica.

 Documentació adreçada a d’altres ens locals de Catalunya  la documentació s’ha d’enviar des de
la vostra oficina directament a l’ens local destinatari, utilitzant el tràmit específic o be la Tramesa
genèrica d’EACAT i adjuntant tota la documentació en format digitalització segura o còpia autèntica.

 Documentació adreçada a l’Administració General de l’Estat la documentació s’ha d’enviar des de
la vostra oficina directament a l’ens destinatari mitjançant la funció d’Intercanvi de registre entre
administracions públiques no catalanes d’EACAT.

Així mateix, en els casos en que es presenti documentació de persones físiques sense registrar d’entrada
(l’ens actua com a missatger) l’oficina de registre només procedirà a fer el registre d’entrada i admetre la
documentació en el cas que s’aporti l’autorització expressa de la persona interessada a que l’ens faci
aquesta presentació en el seu nom.

2.2. Document informatiu per lliurar a la persona que presenta (català)
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Annex 2. Atenció als ens locals i prestadors de serveis

Model d’ofici per retornar la documentació que arriba per correu postal amb procedència d’ens
locals catalans

Us retornem la documentació en paper que heu enviat a aquesta oficina de registre atès que no es
compleixen els requeriments de l’article 3.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, quant a l’obligatorietat que tenen les administracions públiques a relacionar-se entre si i amb els
seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics.

Cal que envieu aquesta documentació utilitzant el tràmit específic o be la Tramesa genèrica d’EACAT i
tenint en compte que cada tramesa ha de contenir exclusivament documentació d’un únic expedient i que
cadascun dels documents que s’adjuntin han d’estar en format de còpia autèntica o de digitalització
segura o conformada.

Així mateix, la documentació adreçada a d’altres administracions públiques l’heu de trametre directament
utilitzant les funcionalitats de Tramesa Genèrica o d’Intercanvi de registre entre administracions públiques
no catalanes d’EACAT.

Localitat, data

L’oficina de registre NNNN

2.2. Document informatiu per lliurar a la persona que presenta (català)
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Annex 3

Custòdia de la documentació

3.1 Acceptació de les condicions de custòdia de la documentació i recollida posterior (català)
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Annex 3

Custòdia de la documentació

3.1 Acceptació de les condicions de custòdia de la documentació i recollida posterior (castellà)



Manual de procediment de registre segons la Llei 39/201572

Annex 4

Apoderaments

Sol·licitud de tramitació atesa per al REPRESENTA
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4.1 Sol·licitud de l’atorgament de l’apoderament (català)
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Sol·licitud de revocació de l’apoderament (català)
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Sol·licitud de renúncia de l’apoderament (català)
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Annex 5

Protecció de dades personals

5. Cartell informatiu del tractament de les dades personals per les oficines de registre
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Annex 6

Presentació de documentació no vinculada a un servei comercial

6. Declaració de que la presentació de documentació no respon a un servei comercial
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Annex 7

Consentiment a la tramitació atesa i accés a notificacions
7.1. Consentiment a la tramitació atesa

Nom del tràmit
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Annex 8

Acceptacio i rebuig de la documentació segons destinació
8. Document informatiu sobre el rebuig de documentació adreçada a ens d’altres poders o de
fora de l’administració pública.
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Annex 9

Actuació durant els 30 minuts previs al tancament de l’oficina

9. Avís sobre la limitació de digtalització a màxim dos documents annexos en els 30 minuts
previs al tancament de l’oficina
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