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Consideració prèvia i comuna a totes les modalitats: 
 
 
Bloc Altres Dades 
 
En funció del tipus de tràmit que seleccioneu, el formulari us indicarà el tipus de documentació que 

caldrà adjuntar. En el tràmit de Canvi de domicili dins del mateix municipi i en el tràmit d’inscripció 

del web de la cooperativa, a més haureu d’indicar si aquest tràmit comporta o no una modificació 

d’estatuts de la cooperativa. 

 

 

Documentació annexa 
 

 
 
A l’apartat de Documentació annexa de totes les modalitats hi trobareu que se us demana adjuntar, 

com a document obligatori, una sol·licitud amb informació al núvol de punts del final. 

 

És important que la descarregueu (botó Descarrega) i informeu tots els camps. 

 

En acabat, deseu en el vostre disc el document emplenat i premeu el botó Adjunta per incorporar-

la a aquesta sol·licitud. 

 

En el cas que hagueu d’iniciar més d’una sol·licitud per a diferents actes continguts dins la mateixa 

escriptura, podeu adjuntar a tots ells el mateix formulari de núvol de punts. No cal fer-ne un 

d’específic per a cada sol·licitud. 
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Pagament 
 

En funció del tipus d’acte del qual sol·liciteu la inscripció, haureu de seleccionar l’import de la taxa 

que li correspongui  
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ANNEX 1 
TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ D’ACTES REGISTRALS 

 
 

A-Presentació de la sol·licitud 
 

 

 
 
Pas 1 - Descarregar el formulari 

Pas 2 - Emplenar, validar, signar i desar en disc 

Pas 3 -  Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda 

Recuperar el fitxer desat en el pas 2 i enviar. 

 

Podeu utilitzar el camp Codi personal per a posar paraules clau que us ajudin a identificar el tràmit. 

En l’exemple: Càrrecs 2021 NOMCOOPERAT. 

 

Recordeu que s’ha d’iniciar una sol·licitud per a cada tipus d’acte/acord. 
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Quan el formulari s’ha processat, retorna la informació important següent: 

 
Codi del tràmit (ID): codi alfanumèric que serà el que haureu de fer servir per consultar l’estat de 

la vostra tramitació a La meva carpeta de Canal Empresa. 

Avís 1:  enllaç per al pagament de la taxa i informació de com presentar l’escriptura pública (quan 

sigui escaient presentar-la) 

Descàrrega de l’acusament de recepció en format pdf 
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A l’adreça de correu electrònic que heu informat dins la sol·licitud, rebreu un correu electrònic des 

d’on podreu accedir a La meva carpeta i així poder consultar les dades de la vostra sol·licitud, 

presentar la documentació pendent i/ o  fer el pagament de la taxa corresponent. 

 

 
 

B-Pagament de la taxa 
 

Accediu a la vostra Àrea privada a Canal Empresa per alguna d’aquestes opcions: 

 

-a través de l’enllaç del correu (enllaç cliqueu aquí)  

-a través de l’enllaç de l’Avís 1 (per a aportar la documentació pendent) 

-Estat de les meves gestions a Canal Empresa, informant el codi IDtràmit i el NIF del sol·licitant 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?&origen=CE 

 

 
 

-Apartat Pagar: desplegant la fletxa de la dreta veureu l’opció de fer el pagament de la taxa  

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?&origen=CE
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C-Presentació escriptures públiques 
 

Per presentar les escriptures públiques cal demanar cita prèvia a Gencat.cat > Tràmits > Cita prèvia 

(també trobareu un enllaç directe al servei de cita prèvia dins el propi formulari de sol·licitud). 

 

Recordeu que teniu un termini de 10 dies per presentar les escriptures públiques. 

 

En aquestes unitats digitalitzaran les escriptures i les annexaran a la sol·licitud que ja havíeu iniciat 

prèviament (caldrà que disposeu del codi tràmit ID de la sol·licitud). 

 

 
 

IMPORTANT: Si dins la mateixa escriptura hi constés més d’un acte o acord inscriptible, haureu 

d’iniciar tantes sol·licituds com tràmits o actes/acords contingui, però només caldrà demanar una 

única Cita prèvia. Quan us desplaceu a l’OAC a la qual hagueu concertat la cita prèvia, recordeu 

facilitar-los els codis de tràmit ID (pàgina 5 d’aquestes instruccions) de totes les sol·licituds que 

hagueu iniciat i que estiguin vinculades a la mateixa escriptura pública. El/La treballador/a públic/a 

que digitalitzi la vostra documentació, afegirà aquella escriptura pública a totes i cadascuna de les 

sol·licituds que hi estiguin relacionades. 
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D-Presentar la documentació com a conseqüència d’un requeriment 
 

Si de l’estudi de la documentació presentada se’n deriva un requeriment, rebreu un avís per correu-

e de que teniu a disposició una notificació. 

 

 
 

Un cop acceptada i llegida la notificació, per a presentar la documentació requerida 

 

A-Per presentar documents que NO siguin escriptures públiques: 

 
Accediu a la vostra Àrea privada a Canal Empresa per alguna d’aquestes opcions: 

-a través de l’enllaç del correu (enllaç cliqueu aquí)  

-Estat de les meves gestions a Canal Empresa, informant el codi IDtràmit i el NIF del sol·licitant 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?&origen=CE 

 

 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?&origen=CE
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B- Per presentar les escriptures públiques cal demanar Cita prèvia a Gencat.cat > Tràmits > Cita 

prèvia. En aquestes unitats digitalitzaran les escriptures i les annexaran a la sol·licitud que ja havíeu 

iniciat prèviament (caldrà que disposeu del codi tràmit ID de la sol·licitud inicial). 
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ANNEX 2 

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE RESPOSTA A REQUERIMENTS FETS EN SOL·LICITUDS 
INICIADES EN SUPORT PAPER ABANS DEL 05/07/2021 
 

 

Pas 1 – Descarregar el formulari 

Pas 2 – Emplenar i desar en disc  

 

 
 

Abans de començar és important tenir localitzat el full d’esmenes adjunt al requeriment que vau 

rebre, on hi consta el número de registre d’entrada, atès que en el formulari es demanarà aquesta 

dada. 

 

 
 

Pas 3 -  Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda 

Recuperar el fitxer desat en el pas 2 i enviar. 
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Podeu utilitzar el camp Codi personal per a posar paraules clau que us ajudin a identificar el tràmit. 

En l’exemple: Esmenes ModEst 

 

 
 

Quan el formulari s’ha processat, retorna la informació important següent: 

 
Codi del tràmit (ID): codi alfanumèric que serà el que haureu de fer servir per consultar l’estat de 

la vostra tramitació a La meva carpeta de Canal Empresa. 

 

Descàrrega de l’acusament de recepció en format pdf 
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Per presentar les escriptures públiques cal demanar cita prèvia a Gencat.cat > Tràmits > Cita prèvia. 

En aquestes unitats digitalitzaran les escriptures i les annexaran a la sol·licitud que ja havíeu iniciat 

prèviament (caldrà que disposeu del codi tràmit ID de la sol·licitud). 

 

 

 

 

 Recordeu que sempre podreu accedir a la vostra Àrea privada des dels punts següents: 

 

• a través de l’enllaç del correu (enllaç cliqueu aquí)  

• a través de l’enllaç de l’Avís 1 (per a aportar la documentació pendent) 

• Estat de les meves gestions a Canal Empresa, informant el codi IDtràmit i el NIF del sol·licitant 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?&origen=CE 

 

 

 

 

 

 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?&origen=CE

	Consideració prèvia i comuna a totes les modalitats:
	A-Presentació de la sol licitud
	B-Pagament de la taxa
	C-Presentació escriptures públiques
	D-Presentar la documentació com a conseqüència d’un requeriment

	TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE RESPOSTA A REQUERIMENTS FETS EN SOL LICITUDS INICIADES EN SUPORT PAPER ABANS DEL 05/07/2021

