
TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA 

DELS CENTRES AMB EL 

CONSELL COMARCAL 



EACAT
Autentificació amb el DNI i la contrasenya d’ATRI



Tramesa genèrica (I)
Seleccionar a la pàgina principal tramesa genèrica



Tramesa genèrica (II)
Escriure l’ens on volem enviar la tramesa: Consell Comarcal del Berguedà



Tramesa genèrica (III)
Baixar el PDF i omplir-lo, incloure adjunts si és necessari



Tramesa genèrica (IV)
Finalment un cop omplert el PDF hem de:

• Validar

• Signar

• Enviar



EACAT - Registre
Per tal de verificar si hem enviat la tramesa correctament, ho podrem consultar al Registre d’EACAT



Certificat Digital – IdCAT
Per tal d’obtenir un certificat digital hem d’anar a la web de www.idcat.cat i fer el la sol·licitud del certificat

http://www.idcat.cat/


Sol·licitud idCAT
• Hem d’omplir les nostres dades personals al formulari

• L’adreça és la que tenim al nostre DNI

• Ho podem fer amb qualsevol navegador

• Un cop enviada podem anar al CCB a recollir-lo

• Cal portar el DNI i venir-hi personalment



Descàrrega idCAT (I)
• Un cop hem anat al CCB tindrem un full de registre i un correu electrònic amb la mateixa informació

• En aquest document o correu hi haurà un codi del document

• Al CCB us hauran facilitat també un codi personal



Descàrrega idCAT (II)
• Hem d’anar a la web amb Internet Explorer: www.idcat.cat/descarrega
• Introduïm les dades que ens demana

http://www.idcat.cat/descarrega


Descàrrega idCAT (III)
Permetre acceptar l’operació de certificat



Descàrrega idCAT (IV)
Procedim a descarregar el certificat



Descàrrega idCAT (V)
Acceptem els avisos de seguretat de la creació del certificat



Descàrrega idCAT (VI)
Finalment el certificat estarà instal·lat en el nostre ordinador



Verificació Instal·lació
Un cop descarregat el certificat podem validar que s’ha instal·lat correctament, per això cal anar a:
• Internet Explorer -> Opcions d’Internet -> Contingut -> Certificats



Exportació del certificat

• Un cop fet la instal·lació podem exportar el certificat per poder-lo fer servir en altres ordinadors o 
dispositius mòbils

• Per a més informació:

• https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-es-pot-fer-la-copia-dun-idcat/#

• https://www.youtube.com/watch?v=NzEQXDn_zV0

https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-es-pot-fer-la-copia-dun-idcat/
https://www.youtube.com/watch?v=NzEQXDn_zV0
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