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Introducció a l’e-TRAM

L’e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
integrat a la plataforma del Consorci AOC que, mitjançant una quarantena de tràmits
diferents, permet l’accés per part de ciutadans o empreses a serveis de tramitació
des del web, donant compliment a algunes de les disposicions de la Llei 11/2007
d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics en el sentit que:

Assegura la possibilitat al ciutadà de fer tràmits i gestions per mitjans
electrònics 24 x 7 i que pugui consultar en línia l'estat i el contingut dels
mateixos
Evita desplaçaments innecessaris a les oficines d’atenció ciutadana
Contempla totes les garanties de seguretat i jurídiques necessàries amb un
cost reduït i amb un temps d’implantació ràpid

A nivell de ciutadà és possible l’autenticació amb
certificat idCAT( el CTC és un centre certificador), e-DNI, FNMT
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Nova normativa
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Com accedir a e-TRAM a l’Ajuntament de Masquefa
Per poder accedir al servei e-TRAM del web de l’Ajuntament de Masquefa, heu de:
1. Obrir el navegador d’Internet (preferentment Internet Explorer)
2. Carregar la pàgina web de l’Ajuntament de Masquefa (www.masquefa.cat)
3. Clicar l’accés directe a la SEU ELECTRÒNICA situat a la secció de destacats
de la part dreta de la pantalla.

Imatge 1. Plana de benvinguda de l’e-TRAM de l’Ajuntament de Masquefa
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Com fer tràmits a l’e-TRAM
Un cop dins de la pàgina de l’e-TRAM de l’Ajuntament de Masquefa, trobarem un
llistat dels diferents tràmits que podem realitzar:

Instància genèrica
Queixes i suggeriments
Gestió Tributària
Notificacions electròniques
Factures electròniques
Més tràmits i gestions

Un cop seleccionat el tràmit a realitzar, en aquest cas Instància genèrica, ens
mostrarà la següent pantalla:

Requereix autenticació significa que ens
haurem d’identificar amb un certificat
electrònic
Com obtenir-ho?
Sistemes d’identificació telemàtica
(pag.7)

Pàgina
Clicarem sobre Empleneu la sol·licitud i a continuació s’obrirà una nova pantalla en
la qual ens indica les diferents maneres que tenim per identificar-nos.

Amb l’idCAT Mòbil:
1. INDICA EL TEU DNI
2. EL TEU NÚMERO DE TELÈFON MÒBIL
3. CLICA A UTILITZA EL MEU idCAT Mòbil
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Amb l’idCAT Mòbil, un cop introduïm la contrasenya que hem rebut al nostre telèfon,
ja s’obrirà el tràmit al qual estaven accedint, en el nostre cas una instància genèrica.

Recorda marcar aquesta casella per
tal de poder indicar les Dades del
representant (persona que fa la
instància en nom de l’entitat) i les
dades del sol·licitant (l’entitat).

Sistemes d’identificació telemàtica
Tenim diferents opcions per identificar-nos de manera segura. Les més utilitzades
pels ciutadans son la cl@ve PIN24 i l’idCAT ja que no requereixen tenir instal·lats
dispositius de lectura de targes d’identificació (DNI-e, catCERT).
La manera més senzilla d’identificació és utilitzant l’idCAT, tenim 2 versions:

L’idCAT permanent: es sol·licita a través del portal www.idcat.cat i un cop
sol·licitat cal anar a validar les dades a una entitat de registre (el CTC n’és
una). Es pot instal·lar a un equip de forma permanent o exportar-lo a un llapis
de memòria.
L’idCAT mòbil: és molt senzill d’utilitzar i de donar d’alta, es fa de manera
telemàtica, només cal tenir a mà el DNI, la targeta sanitària i el telèfon mòbil.
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(idcatmobil.seu.cat)
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Nom i cognom

Imatge 2. Procés de registre a l’idCAT Mòbil

Un cop registrats a l’idCAT mòbil, cada vegada que realitzem un tràmit utilitzant-ho
rebrem un missatge al nostre telèfon amb la clau que haurem d’introduir per validar
la nostra identitat.

Si bé l’idCAT mòbil ens serveix per identificar-nos per fer tràmits, però no per signar
electrònicament, en cas que el que necessitéssim fos un certificat d’identificació
complerta que ens permeti realitzar més tràmits, com signar documents o correus
electrònics, podem utilitzar l’idCAT permanent.
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e-Notum - Notificacions electròniques
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Així com les entitats es comuniquen amb l’administració a través d’instàncies,
aquesta es comunicarà amb l’entitat a través de notificacions.
L’entitat rebrà al seu compte de correu electrònic un correu a través del qual es pot
accedir a l’eNotum.(gestor de notificacions electròniques).

Un cop fem clic sobre la opció Accés a la notificació, ens demanarà que ens
autentifiquem:

Podem indicar el nostre
DNI/NIE i una adreça de
correu electrònic i ens
enviaran un codi d’accés
un sol ús, accedir amb
l’idCAT mòbil o amb
certificat digital.
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Introduirem el codi i Verificarem
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TÍTOL DE LA NOTIFICACIÓ

BREU DESCRIPCIÓ DE LA NOTIFICACIÓ

Clica aquí per descarregar la
notificació

També podeu accedir a la Bústia de Notificacions electròniques a través de la
Seu electrònica de l’Ajuntament de Masquefa
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Més informació a:
Centre Tecnològic i Comunitari
Avinguda Catalunya, 58-62
Telf. 93 772 78 28
FAX. 93 772 58 68
www.ctc.masquefa.net
ctc@masquefa.net

Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 | e-mail:masquefa@diba.cat | www.masquefa.cat

