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Material de suport. Sessió 4 



On estem?  Sessions i fases 

 

Indicadors 

Presentació   

projecte 

1 

Registre  

4 

Arrencada 

5 

Metodologia 

 

 

3 

 

2 

Indicadors 

6 

Expedients I 
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Etapa 0 Etapa 1 Etapa 4 Etapa 2 Etapa 3 

Presentació  

i diagnosi 
Metodologia Registre i apertura 

expedients 

Gestió dels expedients i signatura electrònica Avaluació i 

tancament 

12 

Tancament 

 

10 

(Reforç Arxiu) 

11 

(Reforç) 
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Expedients I 

 

Expedients I 

 
Suport 

arrencada 

Diagnosi 

 

https://pixabay.com/es/illustrations/bandera-ajedrez-corse-raza-2027537/


QUINS LLOCS VISITAREM AVUI? 

1, REGISTRE 

2, DIGITALITZACIÓ 

 

3, DILIGÈNCIA 
4, CREACIÓ EXPEDIENT 

5, IMPULS DE L’EXPEDIENT 

 

 

6, TASQUES 

 

APLICACIÓ DE REGISTRE (ACCEDE) 
 

 

APLICACIÓ DE GESTIÓ 

D’EXPEDIENTS (FIRMADOC) 
 

 



1 Registre 



CANALS 

Presencial/Correu 

Mitjans electrònics 

entrada manual 

entrada telemàtica 

El registre 
Què inclou? 

sortida manual 

sortida telemàtica 



Registre 

Diligència Creació expedient (Accede) 

El registre d’entrada 
(canal manual i canal telemàtic) 

Digitalitzar Presencial Correu 

Suport digital 

Presencial/Correu 

Mitjans electrònics 

CANALS 



 
El que registrem de sortida en suport paper: Accede 
 
Notificacions que enviem per e-NOTUM: Accede 
(quan posem en marxa la gestió d’expedients, això ho podrem fer 
des de l’aplicació de firmadoc) 
 
 
 
Notificacions de sortida via EACAT: EACAT 
(amb la nova versió de firmadoc, ho podrem fer des de l’aplicació 
de firmadoc) 
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El registre de sortida 
(canal manual i canal telemàtic) 



Entrem a l’aplicació de Registre 

8 

Des de l’accés restringit, podreu 
accedir a SeTDiBa - Registre 

DEMO 



1 Registre 
Anotació entrada 
Les parts d’un registre d’entrada 

Diligència 

Digitalització de documents 

 



Les parts d’un registre d’entrada 
Capçalera 

Desmarcat, no es pot 
modificar.  

Camp opcional, a omplir si 
coneixem l’expedient al que 
s’aporta documentació 

La data de presentació 
ha de ser anterior 
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Les parts d’un registre d’entrada 

1. Assumpte i interessat 
2. Documentació 
3. Diligència 
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Les parts d’un registre d’entrada 
1. Dades de l’interessat 

Copiar camps entre 
anotacions. S’ha de prémer 
abans de fer l’anotació 

Reserva un 
número 
d’anotació 

Copia les dades de 
la darrera anotació 

Amb F5 s’accedeix a la 
llista de codis 
disponibles 

En cas que el ciutadà 
vulgui resposta 
telemàtica caldrà 
omplir la Modalitat de 
Resposta 
(“electrònica”), el 
correu electrònic i el 
telèfon 

Relacionar 
anotacions 

RECORDEU 
F5 accedeix a la llista 
de codis 
Tabulador, carrega 
dades 

Afegir interessats o 
representants a 
aquesta anotació 

Copia les dades del 
darrer interessat entrat 

Buscar un interessat ja 
entrat 
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Les parts d’un registre d’entrada 
Dades de l’assumpte 

En el cas de SeTDIBA sempre serà 
INTERN.  

Extracte. L’extracte ha de ser concís 
però detallat 

Els assumptes inicialment seran 
“sol·licitud general”. Els podeu entrar 
amb el codi 1 i 1 
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Les parts d’un registre d’entrada 
2. Documents/Transport 

Extracte. L’extracte ha de ser concís 
però detallat 

Aquests camps no són obligatoris. 
El sistema, en la codificació de 
l’anotació ja indica si és telemàtic o 
presencial 

Per cada document cal entrar: tipus 
de document i data. El document 
s’aporta posteriorment. 

En aquest bloc trobareu els 
documents mínims requerits pel 
tipus d’anotació 

14 



Les parts d’un registre d’entrada 
3. Diligència 

Entrada de la Unitat de Treball i del 
tipus de diligència. Utilitzeu els  codis 
i els tabuladors 

Aquí es va acumulant la informació de 
la diligència 

15 



1 Registre 
Anotació entrada 
Les parts d’un registre d’entrada 

Diligència 

Digitalització de documents 

 



Diligència 

Indiqueu els codis d’ 
UT i de Rol de la 
diligència i premeu el 
botó Alta/Modificació 

1 
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1 Registre 
Anotació entrada 
Les parts d’un registre d’entrada 

Diligència 

Digitalització de documents 

 



Càrrega de documents 
Opcions: Adjuntar documents i Compulsa 

 
 

El literal del botó varia si feu clic sobre el 
camps Descripció.  
->  Adjuntar Docs: per a afegir 
documents a partir d’un fitxer que 
tingueu a PC. 
 
->Compulsar: per digitalitzar un 
document  

1 
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Marqueu  el check Documents ja 
associats per veure  documents que 
consten en altres peticions amb aquest 
interessat  

Clicant sobre el 
document es 
previsualitza el 
document 

Àrea de 
previsualització del 
document 

Inserir permet 
recuperar un 
document que es 
troba al PC 

Alta/Modifica 
permet validar un 
document que esteu 
previsualitzant 

Marqueu  el check  Buscar Documents 
per veure els documents ja vinculats a 
l’anotació 

Càrrega de documents 
Opció: Adjuntar documents 

 

1 

2 

3 
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Càrrega de documents 
Opció Adjuntar documents. Botó Inserir 

 

Identifiqueu el tipus de document  
indicat en l’anotació 

1 

Indiqueu un títol descriptiu del 
document, seguint metodologia 
SeTDIBA 

2 

Seleccioneu el document a inserir 

3 

Guardeu el document per 
carregar-lo i visualitzar-lo 

4 
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Càrrega de documents 
Opció: Compulsa 

 
 

Entreu el títol del 
document segons 
metodologia SeTDIBA 

1 

Indiqueu si es tracta de 
còpia electrònica 
autèntica o còpia simple 

2 

Premeu 
Compulsar/Guardar per 
guardar el document 
escanejat 

3 
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1 Registre 
Base de dades de Tercers 
Buscar un tercer 

Donar d’alta un tercer i un domicili 



Si no existeix a la base de dades de 
tercers, premeu la lupa  

Tipus de document. Indiqueu el codi i 
premeu tabulador:  
1: NIF 
4: CIF 
8: CIF organismes públics 

Introduïu el núm. document 
i premeu  Tabulador. Si 
existeix, apareixerà a la base 
de dades.  
Si no existeix, apareixerà 
buit i haureu de buscar amb 
la icona de lupa 

1 2 

3 

Podem modificar les dades de 
domicili. Un tercer pot tenir més  
d’un domicili. Si només té un a 
la base de dades, mostra les 
dades directament 

4 

Caldrà completar la 
resta de dades 

5 
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Les dades dels interessats 
Buscar un tercer (existeix a la base de dades de tercers) 



Busqueu per qualsevol dels camps.  
No busca paraules clau  dins del 
camp. Busca per “comença per...” 

Tipus de document. 
Indiqueu el codi i 
premeu tabulador:  
1: NIF 
4: CIF 
8: CIF organismes 
públics Desmarqueu 

Recerca exacta 

1 
2 

3 

En cas que tingui 
associada més d’una 
adreça apareixeran en 
aquesta graella. 
Seleccioneu-la 

En aquesta graella 
apareixen els resultats 
coincidents amb la 
consulta 

5 

4 

Premeu acceptar un 
cop localitzeu 
l’interessat 

6 
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Les dades dels interessats 
Buscar un tercer (existeix a la base de dades de tercers però no apareix a partir del doc) 



1 Registre 
Tercers 
Buscar un tercer 

Donar d’alta un tercer 

Donar d’alta un domicili 

 



Les dades dels interessats 
Un interessat que NO existeix a la base de dades de tercers 1/6 

Seleccionar-ho 

Donar-lo d’alta: 
dades personals 

Buscar el domicili 
Donar-lo d’alta 

Seleccionar-ho 

El tercer existeix a 
la BBDD? 

Existeix el domicili a 
la base de dades? 

Buscar 
el tercer 

Fi 

Fi 
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Les dades dels interessats 
Un interessat que NO existeix a la base de dades de tercers 2/6 

NOMÉS en el cas d’haver 
buscat un tercer seguint 
els passos anteriors i no 
haver-lo trobat, s’ha de 
crear un tercer nou  

1 

28 



Les dades dels interessats 
Un interessat que NO existeix a la base de dades de tercers 3/6 

Tipus de document. 
Indiqueu el codi i 
premeu tabulador:  
1: NIF 
4: CIF 
8: CIF organismes 
públics 

1 

2 
Completeu acuradament 
totes les dades del 
tercer 

3 
Busqueu el domicili per 
a aquest interessat 
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Les dades dels interessats 
Un interessat que NO existeix a la base de dades de tercers 4/6 

Indiqueu el Municipi 

1 

Indiqueu nom de la 
via 

2 

Seleccioneu el 
domicili correcte 

3 

Només si no trobeu el domicili, 
l’heu de donar d’alta. 

4 
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Les dades dels interessats 
Un interessat que NO existeix a la base de dades de tercers 5/6 

Indiqueu el Municipi 

1 

Per donar d’alta un domicili 
estructurat NO 
NORMALITZAT, podeu omplir 
o bé els camps de :  
• Tipus de Via 
• Via 
• Num/lletra 
 
O bé el de : 
• Domicili (com un camp de 

text) 

2 

Doneu-lo d’alta 
1 

3 
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Les dades dels interessats 
Un interessat que NO existeix a la base de dades de tercers 6/6 

Un cop donat d’alta el 
tercer, i si cal, el 
domicili, torneu a la 
pantalla de consulta 
de tercers, 
seleccioneu-lo i 
premeu Acceptar 

1 
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Les dades dels interessats 
Atenció! 

Entreu sempre el 
nom de l’organisme, 
seguit del nom del 
departament.  

1 
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1 Registre 
Anotació de sortida 
Sortida d’un document que s’ha de notificar 

electrònicament 

Integració amb EACAT 

 



Anotació de sortida 
Sortida d’un document que s’ha de notificar electrònicament 

 
 

Identifiqueu com a Modalitat de 
Resposta: 2 - Electrònica 

1 

Indiqueu la Unitat Orgànica 
d’Origen 

2 
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 Les peticions de sortida a 
EACAT s’hauran de fer 
directament a EACAT 

 L’anotació d’EACAT 
quedarà registrada com a 
registre de sortida a 
ACCEDE 

 Des del gestor d’expedients es 
podran fer sortides 
directament a EACAT 
 

 Quan un ciutadà presenti 
documentació adreçada a una 
altra entitat, es farà l’anotació 
a EACAT i quedarà com a 
registre de sortida a ACCEDE 

36 

Anotació de sortida 
Integració amb EACAT 

 
 



1 Registre 
Gestió dels registres 

telemàtics 



Gestió de registres telemàtics 
 

Opció de Veure 
l’anotació 

1 

L’anotació s’ha de 
Modificar per revisar i 
completar:  
- Dades d’interessat 
- Documents 
- Diligència 
Caldrà omplir una nota 
de modificació 

 Aquesta safata mostra les anotacions telemàtiques d’entrada 
pendents  de diligenciar 
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1 Registre 
Gestió d’incidències 

en anotacions 

 



Gestió d’incidències en anotacions 
 

 Recomanem que periòdicament feu la consulta: totes les anotacions 
d’entrada que han estat rebutjades per les Unitats de Treball 
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Gestió d’incidències en anotacions 
 

 Recomanem que periòdicament feu la consulta: totes les anotacions 
d’entrada que no han estat tractades des de Firmadoc o bé no tenen 
document 

41 



2 Digitalització 



La digitalització 
Què fem amb els documents 

43 

Fins que no signem electrònicament 

o Documents en paper (que entren per registre):  
• Els digitalitzem i els deixem en el registre, ordenats per data d’entrada. 
• Aquests documents no s’incorporen en paper a l’expedient. 

o Documents de l’expedient:  
• La tramitació és híbrida: 

• Aquests documents en word els guardem al servidor a /NOVA ETAPA/ 
• Els imprimim i signem. 
• Ho escanegem i ho pugem a Firmadoc (optatiu). 
• Guardem els documents originals signats en paper a l’expedient. 

Fins que no s’aprovi la política de gestió documental 



DILIGÈNCIA 3 



La diligència 
Qui 

La nomenclatura e-SET que s'utilitzarà per a complimentar la 
diligència de procés: 

45 

AL Alcaldia 
ARX Arxiu 
BIB Biblioteca 
CC  Centre cívic 
COM  Comunicació i protocol 
CU Cultura, festes, serveis culturals 
ENS Educació, formació de les persones 
EE Equipament esportiu 
EM Escola de Música 
ES Esports 
LLI Llar d’infants 
MA  Medi Ambient 
MUS Museu 
OAC Oficina d'atenció a la ciutadania 
ORG Organització interna, processos 

PEC Promoció econòmica, ocupació, comerç, 
consum 

PM Policia municipal i vigilància 
RH Recursos humans 
SA  Sanitat i Salut 
SE  Serveis de suport secretaria 
SEC Serveis econòmics i tresoreria 
SGI Secretaria general i intervenció 
SIN Intervenció 
SPU  Serveis públics,  infraestructures 

urbanes, subministraments 
SS Serveis socials 
SSG Secretaria General 
SUR Brigada municipal 
TIC  Informàtica i noves tecnologies 
TUR Turisme 
URB  Urbanisme, serveis territori, activitats 



La diligència 
Tipus de diligència 

 
ASSABENTAT 
Aquesta opció s’assignarà a totes les unitats de treball que hagin de 
tenir coneixement del document que ha arribat.  
Prohibició d’iniciar la tramitació del document, i d’imprimir-lo. 
 
 
INFORME 
 Aquesta opció s’assignarà a aquelles unitats de treball que d’acord 
amb el procediment a què es troba afectat el document, es prevegi 
que un tècnic hagi d’emetre informe. 
Prohibició d’iniciar la tramitació del document, i d’imprimir-lo. 
 

n 

n 

TRÀMIT 
Aquest opció s’assignarà a la unitat de treball que sigui la 
responsable de tramitació de l’expedient a què es trobi lligat el 
document.  
 
 

1 
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CREACIÓ DE 

L’EXPEDIENT 4 



Safata Registre d’entrada 

Filtres: 
Data: per defecte consulta el dia en curs. Cal 
canviar les dates per veure anotacions 
pendents 
Les meves: només apareixen les que m’han 
assignat a mi personalment 
Les de les meves unitats: apareixen les 
anotacions enviades des del registre a alguna 
de les unitats on estic donat d’alta 
Totes: veig totes les anotacions del registre (a 
excepció  de les confidencials si no en sóc 
usuari) 
 
Unitat de treball: puc filtrar per una unitat de 
treball en concret. 

Documents la documentació 



Safata Registre d’entrada 
Què fer? 

 Crear expedient Alta d’expedient   
 Vincular a un expedient ja existent Associar 
 Reassignar a algú de la unitat de treball (opcional) Enviar 
 Retornar a registre si no és de la nostra Unitat  Retornar 

 
 
 
 



Creació de l’expedient 



Creació de l’expedient 
 



Què fer si...? 
No puc digitalitzar 

Tinc una cua molt llarga de gent 

Se m’ha acumulat el correu postal 

No puc diligenciar/No sé quina diligència 

posar 

 

 

 

 

5 
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Què fer si? 
No puc digitalitzar 

 
Les anotacions sense documents no arriben al gestor d’expedients 

 
 Opció A:  

 si la incidència és puntual i es preveu la seva resolució, feu l’anotació 
sense incorporar la documentació.  

 Les anotacions quedaran pendents d’incorporar els documents 
electrònics (no arribaran al gestor d’expedients) fins que modifiqueu 
l’anotació i incorporeu els documents.  

 
 Opció B:  

 si la incidència trigarà a resoldre’s, annexeu un pdf en blanc i traslladeu 
la documentació en paper. Quan es pugui digitalitzar, caldrà incorporar 
tota la documentació a l’expedient per continuar la seva tramitació en 
format electrònic.  
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Què fer si? 
Tinc una cua molt llarga d’usuaris 

 
Les anotacions sense documents no arriben al gestor d’expedients 

 
 Opció A:  totes les anotacions són del mateix tipus (campanyes 

d’inscripcions) 
 Utilitzeu la fórmula de copiar alguns camps de l’anotació 
 Digitalitzeu a posteriori  

 
 Opció B: totes les anotacions són del mateix tipus (campanyes 

d’inscripcions) 
 Copieu la darrera anotació i canvieu només l’interessat 
 Digitalitzeu a posteriori  
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Què fer si? 
Se m’ha acumulat el correu postal 

 
 Reserveu números de registre i feu les entrades més tard  

 
 
 

 Des de l’opció Gestió de reserves podreu més tard completar les anotacions. 
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Què fer si? 
No sé quina diligència posar 

 

 Indiqueu la més aproximada. En cas que no sigui correcta, us la 
rebutjaran i l’haureu de tornar a diligenciar.  
 
 
 

La diligència és obligatòria  per donar l’alta l’anotació 
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Resum 
 

 

 

 

6 
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Fer cleaning 
(fotografies d’abans 

i desprès) 
i llista de tasques i 
tràmits al servidor 

compartit 

Posada en marxa i 
integracions AOC 

Sessió de 
formació de 

gestió 
d’expedients 

Propers passos 7 
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