
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Guia de suport per a la tramitació telemàtica de les comunicacions 
de crema 

Requisits tècnics 

Abans de començar el procediment és convenient revisar els requisits tècnics per 
tramitar electrònicament a Tràmits.gencat.cat. 

Informació de suport general 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/ 

Informació sobre com descarregar els formularis 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/configuracio-adobe-reader/ 

Informació sobre els certificats digitals vàlids 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-
digital/ 

Recomanacions sobre format dels arxius adjunts 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/arxius-adjunts/ 

1. Descarregueu el formulari

1. Aneu a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica, feu clic al camp del cercador de tràmits i 
introduïu el text “comunicació de crema”. 

2. Un cop llegida la informació general del tràmit, el primer pas és començar el procés
de comunicació. 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/configuracio-adobe-reader/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/arxius-adjunts/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica


Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 
 

2. Reviseu els terminis i requisits del tràmit abans d’emplenar el formulari a l’apartat 
Per internet. 
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3. Tot seguit cal clicar a descarregar el formulari. 
 

 

4. En aquest moment, ens apareixerà un missatge conforme és obligatori 
autenticar-se digitalment en el moment d’enviar el formulari. Cal prémer 
novament l’enllaç Descarregueu-vos el formulari. 
 

 

 

 
5. Assegureu-vos que el formulari s’obre amb el programa Adobe Reader DC i 

deseu el fitxer a l’ordinador. Si no se us descarrega immediatament el fitxer, pot 
ser que us calgui modificar la configuració del vostre navegador segons les 
instruccions següents per descarregar i desar el formulari. 
 
 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/configuracio-adobe-reader/#bloc3
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Els camps que apareixen en vermell són camps que cal omplir obligatòriament. Un cop 
informats tots els camps, cal seleccionar el check ‘Accepto les condicions’ i marcar el 
botó ‘Valida’.  

 

6. Quan estigui validat, cal desar el formulari al nostre ordinador. 
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6. Tramesa del formulari 
 
1. Des de la mateixa pàgina des d’on ens hem descarregat el formulari, cal situar-se al 
‘Pas 3 Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda’ a on seleccionarem el formulari 
que prèviament hem desat a l’ordinador i l’enviarem a tramitar. 
 

2. Per enviar la comunicació, és necessària l’autenticació mitjançant certificat digital o 
IdCat mòbil. Després d’annexar el fitxer heu de clicar el botó Enviar. En aquest moment 
us demanarà que us identifiqueu introduint el DNI i el vostre mòbil per rebre un sms amb 
el codi numèric que us cal per a fer la tramesa, si heu escollit fer la tramesa a través 
d’idCAT Mòbil.  
Prèviament heu d’estar donats d’alta al servei d’idCAT Mòbil: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/ 
 

 

3. En aquesta pantalla triareu si voleu utilitzar l’ idCAT Mòbil. També és possible utilitzar 
un certificat digital reconegut a través del botó inferior corresponent. 
 

 

Si hem optat per idCAT Mòbil, rebrem un sms amb un codi que serà el que hem 
d’introduir per poder autenticar-nos i signar la tramesa. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
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Un cop fet això, se’ns retorna la confirmació de l’enviament, amb el codi de tràmit i 
l’acusament de rebuda. És altament recomanable desar i guardar l’acusament de rebuda 
del formulari atès que és l’únic justificant de presentació vàlid. 
 

 
 

Posteriorment, es rebrà un correu a l’adreça electrònica informada en la sol·licitud, amb 
un enllaç que permet accedir a “La meva carpeta”: 
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES per consultar la 
informació de l’expedient. 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do?set-locale=ca_ES
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4. En tot moment podreu accedir a ‘La meva carpeta’ per consultar la situació del vostre 
expedient introduint el codi de tràmit i el DNI/NIF/NIE informat al formulari de sol·licitud. 
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NOTA: Les dades del certificat emprat (ja sigui IdCat mòbil o altre) han de coincidir amb 
les dades de la persona sol·licitant (sigui física o jurídica) o del representant de la 
persona jurídica (caldrà acreditar la representació documentalment). Si no coincideix 
apareix el següent error de tramitació: 
 

 
 
5. En aquest espai es poden veure totes les dades relatives a la sol·licitud realitzada. 
 

 
 


